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1
Na het overleg met uw Kamer heeft de regering de voorbereiding van

een plan van aanpak project herziening adviesstelsel ter hand genomen.
Daarin stelt de regering voor éérst invulling te geven aan het begrip
«beleidscluster» en - conform de motie van het lid Van Heemst - een
voorstel te ontwikkelen voor een concrete indeling en bundeling van
beleidsterreinen. Daarna kunnen de ministeries een voorstel doen voor
invulling van de eigen adviesstructuur. Deze procedure geldt ook voor de
herstructurering van de adviesstructuur van Binnenlandse Zaken. Het
plan van aanpak zal na besluitvorming in de ministerraad één dezer
dagen aan de Kamer worden toegezonden.

Het kabinet heeft in haar standpunt dd. 16 juli 1993 (Kamerstukken II
1992/93, 21 427, nr. 57) over het rapport van de externe commissie
Relatie kiezers-gekozenen aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om
de grondwetsherzieningsprocedure te vereenvoudigen. Voorts is vermeld
dat het kabinet zich voorstelt om over de voorstellen ten aanzien van de
Eerste Kamer ook met de Eerste Kamer van gedachten te wisselen. Dit
kabinetsstandpunt zal mede betrokken worden in het debat ovër de
organisatie van de centrale overheid dat de Tweede Kamer in het kader
van de staatkundige vernieuwing, naar het zich thans laat aanzien, in de
week van 2 november zal worden gehouden. De indiening van een
overwegingswetsvoorstel tot grondwetsherziening op dit punt is derhalve
afhankelijk van de uitkomsten van dat debat en het overleg met de Eerste
Kamer.

1 De vragen zijn gedrukt onder nr. 6.

Zoals bij brief van 16 juli 1993 (Kamerstukken II 1992/93, 21 427, nr.
57) is gemeld zijn voor het kabinet andere manieren van aanstelling,
zoals die door de externe commissie Verkiezing/Benoemingsprocedure
Burgemeester (commissie-Van Thijn) aan de orde zijn gesteld,
bespreekbaar, ook als deze grondwetswijziging zouden vergen.
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4
In verband met de thans voorgenomen voorstellen tot grondwetswij–

ziging is o.m. bij brief dd. 28 september 1993 (kenmerk CW93/U1098)
gewezen op het belang van een voortvarende behandeling van de vier
overwegingswetsvoorstellen in deze kabinetsperiode. Naar voren is
gebracht dat niet uitgesloten kan worden dat bij voorbeeld in het kader
van de staatkundige vernieuwing nog andere voorstellen tot grondwets–
wijziging zullen worden opgesteld. Gelet op de resterende tijd zal het
moeilijk zijn de eerste lezing van die voorstellen tijdig af te ronden voor
de thans voorziene verkiezingen van de Tweede Kamer. Indien nochtans
wordt beoogd om ten aanzien van zo'n grondwetswijzigingsvoorstel de
eerste lezing in deze kabinetsperiode te doen plaatsvinden, geldt ten
aanzien van plaatsing in het Staatsblad hetzelfde als voor de overige aan
de orde zijnde grondwetswijzigingsvoorstellen. Dat zou betekenen dat
niet alleen door regering en Staten-Generaal, doch ook door de Raad van
State een nog strakker tijdpad voor de eerste lezing in deze kabinetspe–
riode moet worden gevolgd.

5
De voorlichtingscampagne in het kader van de Algemene wet gelijke

behandeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewind–
spersonen die deze wet ondertekenen. De voorlichtingscampagne wordt
gecoördineerd door het Ministerie van Justitie, omdat de primaire
verantwoordelijkheid voor de instelling van de Commissie gelijke behan–
deling ingevolge het wetsvoorstel bij de Minister van Justitie berust.

6
De Commissie wetgeving algemene regels bestuursrecht heeft dit

onderwerp recent in studie genomen. Dat betekent dat het op dit
moment nog moeilijk is aan te geven, wanneer een en ander tot concrete
resultaten zal leiden. Wel willen wij nog opmerken dat met betrekking tot
deze materie verschillende deelonderwerpen kunnen worden onder–
scheiden. Zo is er de coördinatie van verschillende beschikkingen
afkomstig van hetzelfde bestuursorgaan ten behoeve van één activiteit;
daarnaast kunnen worden genoemd de coördinatie van algemeen besluit
(plan) en beschikking en de coördinatie van de besluitvorming door
verschillende bestuursorganen voor een bepaalde activiteit. Ten slotte
kunnen in dit verband de beslistermijnen voor het bestuur in algemene
zin aan de orde komen.

Met name de problematiek van de coördinatie van de besluitvorming
door verschillende bestuursorganen is uitermate complex. Het ligt niet in
de lijn der verwachting dat op dit terrein op korte termijn resultaten
kunnen worden geboekt. Met betrekking tot de overige vermelde onder–
werpen (zoals de coördinatie van beschikkmgen afkomstig van een en
hetzelfde bestuursorgaan) is dit wellicht anders.

7 t/m 11
Voor de beantwoording van de vragen met betrekking tot het

onderwerp integriteit openbaar bestuur moge ik u verwijzen naar de brief
die een dezer dagen aan uw Kamer zal worden toegezonden.

12
Om de, alom gedeelde, doelstelling van meer vrouwen in de politiek te

kunnen realiseren, zullen meer vrouwen in de politiek gekozen dienen te
worden en dus ook op verkiesbare plaatsen dienen te staan.

Een directe verantwoordelijkheid ligt hier uiteraard bij de kiezers en bij
de politieke partijen. De overheid speelt hierin slechts een indirecte rol.

Over de in dit kader door de overheid verrichte activiteiten heb ik in de
in juni jl. aan de Tweede Kamer gezonden voortgangsrapportage over het
project Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur verslag gedaan.
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13
Gezien de planning van de Tweede Kamer om de plenaire behandeling

van de kaderwet in week 50 te laten plaatsvinden, is de kans dat de
Kaderwet per 1 januari 1994 in werking treedt niet reëel.

14
In de lex specialis voor de regio Rotterdam, wordt voor het eerst

concreet invulling gegeven aan de provincie-nieuwe-stijl. Zoals in de
memorie van toelichting is aangegeven, is de planning erop gericht dit
wetsvoorstel dat de nieuwe taakverdeling in de regio Rotterdam regelt
begin 1994 voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Daarvóór
- naar verwachting in november 1993 - zal het voorontwerp door het
kabinet worden gepubliceerd zodat de verschillende betrokkenen en de
adviesorganen hierop kunnen reageren.

15
Het draagvlak in de regio Rotterdam van alle betrokken gemeenten

voor de vorming van een sterk regionaal bestuur in de vorm van een
provincie-nieuwe-stijl, is nog altijd even groot. Vanzelfsprekend worden
er, ook in en met de betrokken gemeenten, stevige discussies gevoerd
over de invulling van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen en de nieuwe
taakverdeling tussen gemeenten en provincie-nieuwe-stijl. Dat neemt
echter niet weg dat het algemene besef dat de vorming van een sterk
nieuw middenbestuur in deze regio noodzakelijk is, nog altijd aanwezig
is.

16
De genoemde passage is inderdaad in haar kortheid te stellig, wanneer

zij wordt geplaatst in het licht van de conclusies over de evaluatie van de
Wgr en het kabinetsstandpunt «Naar samenwerking op niveau» daarover.

In de niet-BoN-gebieden functioneert de intergemeentelijke samen–
werking in de eerste plaats niet waar deze vrijwillige samenwerking te
vaak ontaardt in vrijblijvende samenwerking. Verder is in een te groot
aantal gebieden nog geen basisregeling tot stand gekomen.

Samenwerking leidt als gevolg van een en ander soms niet tot de
noodzakelijke besluitvorming en deelnemers voeren in samenwerking
genomen besluiten soms niet of onvoldoende uit. Ook de Kamer heeft
met de aanvaarding van de motie-De Cloe-Van der Heijden (Kamer–
stukken II, 1991-1992, 21 062, nr. 16) op dit probleem gewezen. Het
wetsvoorstel tot aanscherping van de Wgr (Kamerstukken II, 1992-1993,
23 139, nr. 2) zal de samenwerking in de niet-BoN-gebieden van die
vrijblijvendheid moeten ontdoen. Vrijwillige samenwerking op basis van
de (aangescherpte) Wgr blijft evenwel het uitgangspunt in deze
gebieden.

In de tweede plaats is in sommige gevallen de schaal waarop samen–
werking plaatsvindt niet toereikend. Schaalvergroting van samenwer–
kingsgebieden, naar aanleiding van schaalvergroting in maatschappelijke
en functionele verbanden, is dan geboden. Daar komt bij dat in het kader
van het «opruimen van de bestuurlijke lappendeken» de schaal van de
nieuwe Wgr-gebiedsindeling ook bepalend zal zijn voor de schaal en
indelmg van de functionele gebiedsindelingen.

17
Het gelijke voorzieningenniveau wordt op dit moment met name door

de algemene uitkering en de specifieke uitkeringen bewerkstelligd. De
eigen middelen spelen in dit opzicht slechts een geringe rol in de finan–
ciële verhouding. Zij zorgen voor 12,3% van het totaal van de inkomsten
van gemeenten. Hiervan wordt bijna de helft gevormd door de leges en
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rechten, waaronder reinigingsrechten. Hoge (kostendekkende) reinigings–
rechten hebben tot zover een drukkende invloed op het overige voorzie–
ningenniveau, dat gemeenten de belastingdruk van de OZB scherp tegen
de uitgaven zullen afwegen. De afweging speelt zich echter af binnen de
marge van het aandeel dat de OZB (6,5%) in het totaal van de inkomsten
heeft.

18
Ja, zoals reeds in het Nader Rapport aan de Koningin bij de Miljoe–

nennota is aangegeven zal het kabinetsstandpunt naar verwachting voor
het Kerstreces worden afgerond.

Redenen voor de vertraging zijn onder meer gelegen in de complexiteit
van de materie en het belang van een zorgvuldige voorbereiding en
afweging met betrekkmg tot alle aspecten die verbonden zijn aan de
instrumenten waarmee invulling gegeven kan worden aan verruiming van
het belastmggebied van lagere overheden.

19
Het kabinetsvoornemen tot decentralisatie van de huisvesting

onderwijs via het Gemeentefonds betekent in ten minste twee opzichten
een verbetering voor de gemeentelijke taakuitoefening:

In de besluitvormingsprocedure ten aanzien van de huisvesting
onderwijs, waarin ook thans de gemeente een sleutelrol vervult, treedt
een aanmerkelijke vereenvoudiging op doordat het ministerie zich niet
meer met de individuele huisvestingsbeslissingen bemoeit

Voorts betekent de decentralisatie van de huisvestingsmiddelen dat de
gemeenten beter in staat zijn om in goed overleg met de besturen van
bijzondere scholen, een doelmatige ontwikkeling en beheer van publieke
gebouwen te bewerkstelligen. Tot stand brengen en afstemmen van
publieke infrastructuur is een belangrijke gemeentelijke taak, waarbij na
decentralisatie nieuwe mogelijkheden ontstaan om synergie tot stand te
brengen tussen verschillende openbare functies, die van eenzelfde soort
huisvestingsvoorzieningen gebruik kunnen maken.

20
Daarmee wordt de nieuwe midden of regionale midden bestuurslaag

bedoeld die in de BoN-gebieden via het traject van de Kaderwet wordt
vorm gegeven.

Daarnaast gaat het in de niet-BoN-gebieden om het verder invullen en
harmoniseren van samenwerkingsregelingen op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

21
Bij de afwegingen voor een betere taakverdeling tussen bestuursni–

veaus is het van belang dat gemeenten zodanig toegerust zijn dat de te
decentraliseren taken ook goed uitgevoerd kunnen worden.

Gemeentelijke herindeling draagt bij tot bestuurskrachtige gemeenten,
die voldoende draagvlak hebben voor de uitvoering van de huidige en de
te decentraliseren taken.

23
Het bedrijfsomgevingsbeleid van Economische Zaken is eveneens

gericht op de stedelijke knooppunten. Uit de knooppuntstatus vloeit
voort dat het kabinet het gewenst acht de ontwikkeling van de betref–
fende steden en hun regio's daadwerkelijk te ondersteunen. Hieraan
levert de Werkgelegenheidsimpuls 1994 een bijdrage.
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24
Bevordering van de werkgelegenheid is de hoogste prioriteit van het

kabinet.
In de nota «meer werk, weer werk» wordt aan deze prioriteit nader

inhoud gegeven. Ook voor gemeentelijke investeringsplannen is ruimte
gemaakt. De hiervoor beschikbare middelen moeten gericht en snel
worden ingezet met een zo hoog mogelijk werkgelegenheidseffect.

Het kabinet zal in 1994, ter medefinanciering van de gemeentelijke
investeringsprojecten f 500 mln op annuïteitsbasis ter beschikking
stellen. De betaling zal plaatsvinden in circa 18 jaarlijkse termijnen van
f 50 mln, verdeeld over nog te honoreren projecten. Voor de impuls zoals
in het bestuursakkoord omschreven was geen ruimte.

25
De uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van het

Nederlands overheidsdatacommunicatieprofiel zijn:
1. de Nederlandse overheid is voor haar functioneren steeds meer

afhankelijk van elektronische uitwisseling van gegevens, niet alleen
binnen organisaties maar ook daartussen. Dat rechtvaardigt afzonderlijke
aandacht voor dit - op het eerste gezicht - technische onderwerp.

2. de voorzieningen die nodig zijn om deze communicatie te realiseren
zijn van infrastructurele aard, vergelijkbaar met het openbare telefoonnet
of wegennet, dat wil zeggen los van de tijdgebonden verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Bij het profiel zal de nadruk liggen op praktische bruikbaarheid, onder–
linge samenhang tussen standaarden en het zichtbaar maken van de
migratiemogelijkheden van de huidige naar de toekomstige situatie. Met
Europese ontwikkelingen op dit terrein zal in die zin rekening worden
gehouden dat wij ons zullen houden aan bestaande en binnenkort te
verwachten verplichtingen, maar het daaruit voortvloeiende pakket
standaarden zullen aanvullen en aanpassen waar dat gelet op de situatie
bij de Nederlandse overheid onvermijdelijk is.

26
Zeer binnenkort zal een tussentijdse evaluatie van het EMO-beleid en

het positieve aktie-beleid voor vrouwen en gehandicapten aan de Kamer
worden aangeboden. In deze evaluatie is een analyse opgenomen van de
oorzaken van het achterblijven van de resultaten bij de taakstelling.

27 en 28
Vanaf de start van de invoering in mei 1992 is uitgegaan van een

geleidelijke groei van het aantal aan te sluiten gemeenten en afnemers
per maand. Deze planning is gebaseerd op afspraken die ik met de
gemeentebesturen en de directies van afnemersorganisaties heb
gemaakt. Eerder dit jaar was de verwachting dat vanaf september 1993
maandelijks zo'n 40 gemeenten op het netwerk zouden worden aange–
sloten. Dan zou eind 1993 een aantal van 350 op het GBA-netwerk
aangesloten gemeenten zijn bereikt. In de afgelopen maanden is
gebleken dat een te groot aantal gemeenten de gemaakte toetredingsaf–
spraken heeft moeten bijstellen. In nagenoeg alle gevallen is de kwaliteit
van de gegevens de oorzaak.

De overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe GBA-stelsel
betekende voor alle gemeenten een grote conversie van de gegevensbe–
standen. Hierbij zijn fouten ontstaan. Deze fouten worden vastgesteld bij
de uitvoering van een steekproef naar de kwaliteit van het gegevensbe–
stand. Deze steekproef is een verplichte stap voordat een gemeente kan
aansluiten op het GBA-netwerk. In veel gevallen kunnen de aangetroffen
fouten geautomatiseerd opgespoord en vaak ook gecorrigeerd worden.
Dit neemt niet weg dat de meeste gemeenten een forse inspanning
moeten leveren, die extra tijd vergt. Vanwege het grote belang van een
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betrouwbare basisadministratie houd ik echter vast aan de kwaliteits–
normen die in overleg met de VNG tot stand zijn gebracht. Ook nu dit ten
koste gaat van het aansluittempo.

Ik verwacht dat eind van het jaar 230 a 240 gemeenten aangesloten
zullen zijn.

Op 1 mei 1994 zal in alle gemeenten die nog niet zijn aangesloten een
steekproef naar de kwaliteit zijn uitgevoerd. Omdat de kwaliteit van de
gegevensbestanden de bepalende factor is bij de aansluiting van
gemeenten, is dan een betrouwbare uitspraak te doen over de
aansluitmg van de dan nog resterende gemeenten.

29
De zeer gedetailleerde gegevens per provincie over verschuivingen van

burgemeestersposten naar politieke kleur zoals deze voor de begroting
1993 nog in de bijlage waren opgenomen, hadden nog maar weinig
relevantie voor het huidige benoemingenbeleid. Gestreefd is naar een
overzicht dat met name ook informatie geeft over de andere aspecten
van het benoemingenbeleid.

30
Hier is bedoeld de aandacht voor zittende burgemeesters binnen het

benoemingenbeleid. Er dient derhalve te worden gedacht aan een
benoeming als burgemeester in een andere gemeente. In mijn brief d.d.
17 september 1990 (Kamerstukken II, 1989-1990, 20860, nr. 3) heb ik
aangegeven in welke situaties bijzondere betekenis wordt toegekend aan
het belang van zittende burgemeesters. Daarnaast is het ook belangrijk
aandacht te schenken aan burgemeesters die hun loopbaan buiten het
ambt willen voortzetten. Dit krijgt concreet gestalte door middel van
individuele begeleiding, eventueel met professionele ondersteuning, van
burgemeesters die de wens daartoe kenbaar maken.

31
Aangezien het kabinet het op prijs stelt eerst met de Kamer van

gedachten te wisselen over de meest gewenste aanstellingswijze van de
burgemeester, wordt daarop bij de thans aan de orde zijnde burgemees–
tersbenoemingen niet vooruit gelopen. Die benoemingen geschieden
volgens de huidige benoemingsprocedure in overeenstemming met het
Regeerakkoord. Voor de burgemeestersbenoemingen betekent dat
concreet dat van het advies van de vertrouwenscommissie slechts
afgeweken wordt indien daaraan zeer zwaarwegende motieven ten
grondslag liggen.

32
Flexibilisering van de rampenbestrijdingsorganisatie heeft betrekking

op de introductie van de intermediaire structuren geneeskundige
hulpverlening bij rampen en van de nieuwe geïntegreerde brandweer–
compagnieën.

De intermediaire structuren geneeskundige hulpverlening bij rampen
(isghr's) maken het mogelijk om de opschaling in de geneeskundige
hulpverlening meer flexibel te laten verlopen. Opschaling is het proces
waarbij tegelijk met de feitelijke aanvang van de bestrijding van de ramp
de organisatie en omvang van het bestrijdingspotentieel wordt aangepast
aan de aard en omvang van de ramp. De isghr's vormen een belangrijke
schakel in dat proces. Een isghr wordt bemensd door circa vijf profes–
sionele hulpverleners en door het sigma-team (een sigma-team is een
snel inzetbare groep ter medische assistentie) van het Rode Kruis met
acht tot tien vrijwilligers.

Ook de vorming van de nieuwe geïntegreerde brandweercompagnieën
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heeft tot doel om de aansluiting van de rampbestrijding op het dagelijks
optreden van de brandweer te verbeteren. Binnen deze brandweercom–
pagnie worden - in aansluiting op het dagelijks optreden van de
brandweer - technische hulpverlening en brandbestrijding geïntegreerd.
Afhankelijk van de behoefte kan de compagnie worden ingezet voor
technische hulpverlening, brandbestrijding of een combinatie van beide.
Afhankelijk van de inzetbehoefte kan aan de compagnie extra materieel
ten behoeve van technische hulpverlening en/of brandbestrijding worden
toegevoegd.

33
Door het hanteren van het Functiewaarderingssysteem-Politie als tool

of management door de regiokorpsen wordt een efficiënte en effectieve
organisatievorm van de regiokorpsen bereikt. Ik hecht mijn goedkeuring
aan de formatieplannen van de regio's en laat deze plannen ook toetsen
op een juiste toepassing van het Functiewaarderingsysteem-Politie.
Ingevolge de nieuwe Politiewet stel ik in overeenstemming met de
Minister van Justitie de maximale formatie van de leiding van de
regionale politiekorpsen vast.

34
Zoals ik op blz. 26 en 27 van de memorie van toelichting heb uiteen–

gezet is het mijn taak om, samen met de betrokken overheidsinstanties,
afpersingscampagnes en onoirbare bemoeienis vanuit herkomstlanden
zichtbaar te maken, zodat de verantwoordelijke autoriteiten handelend
kunnen optreden.

35
De vernietiging van BVD-dossiers zal plaatsvinden op basis van een

door mijn ambtgenote van WVC en mij volgens de gebruikelijke regels
vast te stellen vernietigingslijst. Ik heb een concept voor een dergelijke
lijst voorgelegd aan mijn ambtgenote. Deze heeft hierover advies
gevraagd aan de Rijkscommissie voor de archieven. Thans vindt
ambtelijk overleg plaats om te bezien of het advies tot aanpassing van de
lijst noopt.

36 en 37
In de nota «Rechtspositie en sociale integratie» heeft het kabinet

aangegeven ook voor onderdanen van derdelanden een zoveel mogelijk
gelijke rechtspositie en een gelijke behandeling in Nederland voor te
staan. Dit is uitgangspunt van het kabinetsbeleid ten aanzien van de
rechtspositie in Nederland. Met het toenemende belang van de Europese
eenwording wordt het aspect van de gelijke behandeling in Europa een
onderwerp dat steeds hoger op de politieke agenda komt. Onderwerpen
als vrij verkeer en vrije vestiging van langdurig legaal verblijvende derde–
landers komen dan in beeld alsmede het bevorderen van hun integratie.
Het streven van de regering is erop gericht om stapsgewijs te komen tot
een Europees integratiebeleid ten aanzien van de leden van etnische
groepen. Het regelmatig informeren en uitwisselen van het beleid dat in
de verschillende landen wordt gevoerd is hiertoe een essentiële
voorwaarde. Daarom is aan het thema van de integratie van derdelanders
in december 1991 een internationale ambtenarenconferentie gewijd.
Deze krijgt in december 1993 onder het Belgisch voorzitterschap een
vervolg.

38
Artikel 8 tot en met 8E van het Verdrag van Maastricht kent recht–

streeks rechten toe aan burgers van de Unie. De nationale Nederlandse
Wetgeving staat daarbij niet in de weg.
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Verdere besluitvorming over het burgerschap van de Unie zal plaats–
vinden door vaststelling van rechten door de Raad, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.

39
In 1994 zullen naar verwachting meerdere privatiseringsoperaties bij

het ministerie worden afgerond. De sociale problemen die zich hierbij
voordoen hebben voornamelijk te maken met het behoud van werkgele–
genheid voor de individuele medewerker.

Reeds in het voortraject wordt, onder het vigerende sociale beleid van
het ministerie, hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Daartoe wordt,
indien noodzakelijk gelet op de vereiste concurrerende positie, het uit te
plaatsen onderdeel gereorganiseerd en gesaneerd alvorens privatisering
plaatsvindt. Alle inspanningen zijn daarbij gericht op het voorkomen van
verlies van werkgelegenheid voor de medewerkers.

Voor medewerkers die daarbij hun huidige functie wel verliezen, wordt
niet slechts gezocht naar passende vervangende werkgelegenheid binnen
het eigen ministerie of binnen de rijksoverheid, maar evenzeer bij andere
overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Dat vergt een extra
inspanning.

Met het oog op het aantal in 1994 af te ronden operaties en de daarbij
te leveren inspanning om verlies van werkgelegenheid zoveel mogelijk te
voorkomen, dient dit begrotingsjaar in die zin meer aandacht dan
voorheen te worden geschonken aan het oplossen van sociale proble–
matiek.

40
Het flankerend beleid GEO van Binnenlandse Zaken is gericht op het

voorkomen van wachtgeldsituaties. Dit wordt binnen mijn ministerie
gerealiseerd door het zoeken en aanbieden van vervangende werkgele–
genheid. Deze vervangende werkgelegenheid wordt in eerste instantie
gezocht binnen mijn ministerie, vervolgens binnen de rijksdienst en
tenslotte buiten de rijksdienst.

U bent reeds op de hoogte van het feit dat dit beleid in de afgelopen
jaren succesvol is geweest. Voor slechts een gering aantal van de
zogenaamde «GEO-kandidaten» lag wachtgeld, al dan niet in combinatie
met VUT, in de rede (7 personen).

Voor 1994 geldt voor mijn ministerie de grootste volume-taakstelling.
Op basis van de inspanningen die mijn ministerie aan de dag legt om
alternatieve werkgeiegenheid te vinden ligt het in de rede te veronder–
stellen dat het positieve resultaat van de eerdere GEO-jaren zich zal
doorzetten.

Gegeven de GEO-volumetaakstelling van 160,5 fte in 1994, bestaat de
kans op stijging van het aantal medewerkers dat in 1994 in de wacht–
geldregeling komt ten opzichte van de GEO-jaren '92 en '93. Deze
stijging zal echter gezien de inspanningen die hieromtrent worden
getroost naar verwachting van beperkte omvang zijn.

Een concreet aantal is op dit moment echter niet te geven.

41
Het aantal gemeenten dat op 1 januari 1993 de oppervlaktegrondslag

voor de onroerende zaken hanteert, is 9. Het gaat hier om de gemeenten
Alblasserdam, Elburg, Hoogeveen, Nieuw-Lekkerland, Oldebroek, Rolde,
Velsen, Waddinxveen en Zwijndrecht.

De gemeente Hoogeveen gaat per 1 januari 1994 over op de waarde–
grondslag. De gemeente Rolde is voornemens om per 1 januari 1994
over te gaan op de waardegrondslag.
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42
Bij de selectie van de projecten die in aanmerking komen voor finan–

ciering vanuit deze werkgelegenheidsimpuls worden de volgende criteria
en voorwaarden gehanteerd:

Criteria
a. de projecten dienen de economische structuur van de gemeente

dan wel de betreffende regio te versterken;
b. van de projecten dient een aantoonbaar positief effect uit te gaan

op de verbetering van de werkgelegenheidssituatie in het betrokken
gebied;

c. de te verlenen rijksbijdrage maakt onderdeel uit van de totale finan–
ciering van de te selecteren projecten, waarbij de gemeenten eigen
middelen inbrengen;

d. de projecten moeten in financieel opzicht een redelijke omvang
hebben;

e. de projecten, waarvoor een rijksbijdrage wordt aangevraagd,
worden in 1994 gestart;

f. aan de toekenning van de rijksbijdrage kan bij het rijk geen
aanspraak op met het project samenhangende exploitatie– of beheersuit–
gaven worden ontleend.

In grote lijnen komen deze criteria en voorwaarden overeen met die
welke bij de Investeringsimpuls aardgasbaten 1992 zijn gehanteerd. In
de brief aan de stedelijke knooppuntgemeenten zijn deze criteria nader
toegelicht.

Voorwaarden
Behalve bovengenoemde criteria, op basis waarvan projecten worden

geselecteerd, gelden nog de volgende voorwaarden:
- Voor wijziging van de datum van uitvoering, begroting en/of finan–

ciering van het project dient vooraf schriftelijke goedkeuring te zijn
verkregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

- Voor projecten waarvan de uitvoering meerdere jaren loopt, dient
vóór 1 april 1995 een financiële voortgangsrapportage over het daaraan
voorafgaande jaar te worden overlegd aan het Ministerie van Binnen–
landse Zaken. Hierbij gaat het om een lichte vorm van verslaglegging,
waaruit blijkt of de projecten waarvoor in 1994 middelen zijn verstrekt
respectievelijk van rijkszijde verplichtingen zijn aangegaan, ook daadwer–
kelijk in dat jaar zijn gestart.

- Er dient een (project)administratie te worden gevoerd die zodanig is
ingericht dat op eenvoudige wijze alle rechtstreeks aan het project toe te
rekenen kosten en de herkomst van middelen kunnen worden afgelezen.

- De bestaande regelgeving voor de aanbesteding van werken is van
toepassing.

Dit betekent dat voor aanbestedingen met een bedrag van meer dan
f 11 567 400 (excl. BTW) de zogenaamde richtlijn werken
(51-71/sor/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 89/uuv/EEG, PbEG 210 dd.
21-7-1989) gevolgd moet worden.

Een afschrift van vorengenoemde brief van 8 oktober jl. is inmiddels
gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

43
De ervaringen opgedaan bij de investeringsimpuls extra aardgasbaten

1992 wijzen uit dat gemeenten voldoende projecten in voorraad hebben.
Een rijksbijdrage van in totaal f 179,2 mln, met een verplichte gemeente–
lijke co-financiering van 50%, leidde in dat geval tot indiening van
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gemeentelijke projecten met een zodanige financiële omvang dat voor
bijna f 800 miljoen aan bijdragen uit de extra aardgasbaten werd
gevraagd.

Daarbij is tevens gebleken dat juist een extra financiële injectie er toe
kan leiden of bijdragen dat een grootschalig en noodzakelijk project, dat
anders als gevolg van gebrek aan middelen niet was gerealiseerd, alsnog
tot uitvoering komt.

44
De bij de behandeling van de begroting van Justitie 1993 toegezegde

f 4 mln extra voor HALT is bestemd voor de opvulling van de «witte
vlekken» - de gemeenten die nog geen HALT-voorziening kennen - en
voor experimenten in het kader van de zogenaamde delictsuitbreiding
(bijv. HALT ook toepassen voor winkeldiefstallen).

Het gehele bedrag ad f 8,2 mln voor HALT wordt in 1994 beschikbaar
gesteld via het Fonds sociale vernieuwing.

45
Zoals aan de Kamer meegedeeld bij brief van 24 maart 1993 (Kamer–

stukken II, 1992-1993, 22 800 VII, nr. 40) heeft het kabinet na ampele
overweging van de aanbevelingen van de Commissie besloten geen
wijziging te brengen in het bestaande stelsel van subsidiëring van
politieke instellingen. Wel is mede naar aanleiding van het rapport
besloten de looptijd van de tijdelijke subsidieregeling Algemene vorming
en scholing politiek kader in Midden– en Oost-Europa tot en met 1996 te
verlengen. Voorts wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid maatre–
gelen te treffen tegen door de overheid financieel gesteunde instellingen,
waaronder politieke instituten, die zich schuldig maken aan discriminatie.

46
In 1992 is het budget van het project reisdocumenten met 1,3 miljoen

verlaagd. Deze verlaging was het gevolg van een onderbesteding die
werd veroorzaakt door enige vertraging in het project als gevolg van de
discussie over de mogelijke aanwijzing van de VNG-kaart als nationaal
identiteitsbewijs.

Door middel van reallocatie met artikel 05.21 wordt dit bedrag in 1994
weer voor het project reisdocumenten ingezet. Op deze wijze blijft het
meerjarig (project)budget onaangetast.

47
Er bestaat een concept vervoerplan - Binnenlandse Zaken, dat de

kaders aangeeft waarbinnen ondermeer terugdringing van het aantal
autokilometers van personeel van Binnenlandse Zaken moet plaats–
vinden. Gezien echter de langdurige onzekerheid over de invoering van
een OV-jaarkaart, de problemen omtrent het vervoerplan in het sector–
overleg, alsmede de discussies met de bonden heeft het plan nog niet
zijn beslag gekregen. Dit laat onverlet dat in de praktijk al wel wordt
gehandeld overeenkomstig belangrijke uitgangspunten van het desbe–
treffende vervoerplan.

48
De in bijlage 2 opgenomen systemen zijn bedoeld voor specifieke

communicatie met andere bestuursorganen, of dienen ter ondersteuning
van de informatievoorziening ten behoeve van de beleidsvoorbereiding
binnen de onderscheiden ministeriesonderdelen van Binnenlandse Zaken
zelf. De doelstelling van de verschillende systemen is zo anders dat
onderling dataverkeer om inhoudelijke gronden minder zinvol is.
Technische koppelingen zijn dan ook niet gerealiseerd. De genoemde
systemen vallen buiten het kader van het DIS/EPR-programma, dat
gericht is op uitwisseling van berichten en documenten in de rijksdienst.
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49
Standaardisering van werkplekapparatuur en –programmatuur is reeds

vanaf het begin van de automatisering bij Binnenlandse Zaken
uitgangspunt geweest, mede door een indertijd gedane stringente keus
voor een samenhangend netwerk met minicomputers en terminals op de
werkplek. In de loop van de tijd is er enige diversiteit ingetreden door de
introductie van personal computers.

Het terugwinnen van de standaardisering van werkplekapparatuur en
–programmatuur van voorheen is begin 1993 gestart en dient eind 1994
te zijn voltooid.

Alle nieuwe aanschaffingen van apparatuur en programmatuur worden
vooraf getoetst aan een centraal vastgelegde zgn. «shopping list». Reeds
aanwezige, niet standaardapparatuur wordt zonodig vervangen of
aangepast.

50
In 1990 is bij Binnenlandsa Zaken de nota «Informatiebeveiligings–

beleid bij Binnenlandse Zaken» vastgesteld. Deze nota met algemene
uitgangspunten is begin 1992 gevolgd door de vaststelling van de nota
«Statuut voor de informatiebeveiliging bij Binnenlandse Zaken». Deze
laatste bevat normen en te hanteren checklists ten behoeve van het
opstellen van beveiligingsplannen bij de verschillende onderdelen.

In het najaarvan 1992, doorlopend tot begin 1993 is er een onderzoek
naar de beveiliging van de informatievoorziening bij de directie FEZ
geweest. Doel van dit onderzoek was het uittesten van een praktische
methode om aan de hand van het staand beleid te komen tot een
concreet beveiligingsplan. Deze proef heeft geresulteerd in een samen–
hangend stelsel van maatregelen met betrekking tot de informatiebevei–
liging bij de directie FEZ. Deze maatregelen hebben betrekking op de
organisatie van de informatievoorziening, het beheer van de concrete
programmatuur en gegevens en op het beheer van het ministeriële
netwerk. De voorgestelde maatregelen zijn thans voor het grootste
gedeelte geïmplementeerd. Tevens heeft de proef bij de directie FEZ
geleid tot praktische inzichten om ook bij andere ministeriesonderdelen
tot beveiligingsplannen te komen.

Tot slot is het beheer van de ministerieale infrastructuur onderwerp
van onderzoek geweest door de EDP Audit Pool. Dit onderzoek wordt in
1993 uitgevoerd en verder periodiek herhaald. De resultaten van het
onderzoek zijn uitgangspunt geweest voor een aantal maatregelen die de
beveiliging van het ministerieale netwerk verhogen. Een goed beveiligd
ministerieaal netwerk is de basis voor een goede beveiliging bij de
verschillende ministeriesonderdelen en veelal ook voldoende.

51. Op 16 september j.l. is er voor het laatst bestuurlijk overleg
geweest tussen Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Binnenlandse
Zaken over de eventuele 3e tranche van f 35 mln. Zoals ik in mijn brief
aan de gemeente van 9 december 1992 heb aangegeven wordt bij de
besluitvorming over de toekenning van de derde tranche van f 35 mln het
effect van de interimmaatregel Gemeentefonds en de evaluatie van de
Financiële Verhoudingswet 1984 op de financiële positie van Den Haag
betrokken. Ik streef ernaar over de toekenning van de derde tranche van
f 35 mln nog dit jaar duidelijkheid aan de gemeente Den Haag te kunnen
verstrekken.
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52
Naar wij mogen verwachten zal het plan van aanpak nog juist voor de

begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer kunnen worden toege–
zonden.

53
Ter voorbereiding van de notitie over de samenloopproblematiek van

sociale zekerheidsuitkeringen en de vergoedingen op basis van het
raads– en statenlidmaatschap is nagegaan, aan de hand van praktijkvoor–
beelden, bij welke sociale zekerheidsregelingen deze problematiek
speelt.

Gebleken is dat zich in een enkel geval een samenloopprobleem zou
kunnen voordoen bij de uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering.

Het uitbrengen van de notitie is vertraagd in verband met de wijziging
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 augustus
1993.

Deze wijziging kan ook gevolgen hebben voor de samenloop van een
uitkering op grond van deze wet en de vergoedingen op basis van het
raads– en staten-lidmaatschap.

Naar verwachting kan de notitie in ieder geval nog dit kalenderjaar
naar de Tweede Kamer worden gezonden.

54
Ja. Een afschrift van de gevraagde brief is bijgevoegd1.

55
De kleine fluctuatie in het aantal circulaires heeft geen aanwijsbare

oorzaak en lijkt slechts het gevolg van toeval.
Door middel van tekstanalyse, een lezersonderzoek en interviews met

schrijvers is een steekproef van circulaires van het Ministerie van Binnen–
landse Zaken onderzocht.

De circulaires blijken niet in alle gevallen optimaal leesbaar te zijn,
omdat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen om
de inhoud van de teksten voor lezers gemakkelijk verwerkbaar te maken.
De inhoud van de circulaires is volgens het onderzoek niet altijd even
goed afgestemd op de uiteindelijke gebruiker en normen voor de
schrijvers betreffende zinsbouw, woordkeus en structuur ontbreken. De
vormgeving wordt niet altijd overzichtelijk gevonden.

De aanbevelingen die in het onderzoeksrapport worden gedaan, zijn:
Biedt schrijvers en beoordelaars een instrumentarium om vormgeving,

structuur en zinsbouw te beoordelen;
Verbeter de publieksgerichtheid van de circulaires;
Begin de circulaire met een inleiding;

1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Parie– Verbeter de vormgeving, ook van tabellen en grafieken;
mentaire Documentatie Maak gebruik van voetregels met naam en datum.
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56
Per provincie is de verdeling van burgemeestersposten naar politieke

kleur als volgt (peildatum 15 juli 1993):

Politieke
groepering

Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

CDA

5
2
9
45
7
34
71
24
25
21
15
43

D66 GPV GrL

2
1
1 1
6
1
1 1
2
4 1

1

3

PvdA RPF

16
2
9
20
11
11
29
21
8 1
5
3 1
24

SGP VVD

9
1
6

2 11
6
7
13
16

2 7
9

2 6
2 18

GEEN VAC/
WND

2

5
2

2
1 14
1 3

2
2
3

2 3

Totaal (n= 646) 301 21 2 2 159 2 8 109 4 38

57
De benodigde en beschikbare middelen ten behoeve van het strate–

gisch onderzoek worden geraamd op artikel 01.07 «Subsidies en onder–
zoeken» artikelonderdeel 16 «strategievormend onderzoek». Voor het
strategievormend onderzoek in 1994 is f 1,87 mln beschikbaar

Voor het merendeel van de onderzoeken dient nog een offertepro–
cedure te worden gestart. Voor een tweetal onderzoeken is al wel een
onderzoeksbureau gecontracteerd. De bureaus die ten behoeve van de
onderzoeken financiële verhoudingen en crisisbeheersing zijn ingehuurd
zijn CEBEON ( Centrum beleidsadviserend onderzoek) en KPMG.

De benodigde middelen voor deze onderzoeken zijn circa f 0,3 mln en
fO,25 mln.

De looptijd van de onderzoeken is in principe maximaal één jaar.
Uitzonderingen hierop zijn: de evaluatie algemene wet bestuursrecht. In
de wet is vastgelegd dat de evaluatie meerdere jaren zal duren. Brand–
veiligheidsconcepten en de servicecentra van de overheid hebben een
looptijd van 2 jaar, en internationaal vergelijkend onderzoek politiebe–
voegdheden heeft een looptijd van 4 jaar vanaf 1991.

58
Stand van zaken Rijk:
In het Sectoroverleg Rijkspersoneel is in 1991 overeenstemming

bereikt over een pakket arbeidsvoorwaarden– en werkgelegenheidsmaat–
regelen waaronder ook over kinderopvang bij het Rijk. Overeengekomen
is om in 1995 een aantal van 1500 full-time kindplaatsen te realiseren.
Op het moment van de afspraak bedroeg het aantal full-time
kindplaatsen ca. 630, thans is per 1 januari 1993 een aantal full-time
kindplaatsen van 1160 bereikt. Op grond van deze ontwikkeling mag
verwacht worden dat in 1995 de nagestreefde 1500 full-time
kindplaatsen zullen zijn gerealiseerd.

Stand van zaken Bmnenlandse Zaken:
Het aantal kinderopvangplaatsen is voor het kernministerie meer dan

verdubbeld, nl. van 16 naar 36 plaatsen. De uitbreiding met 20
ingehuurde plaatsen heeft plaatsgevonden omdat er bij de medewerkers
van het ministerie behoefte was aan meer kinderopvang. Op dit moment
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wordt ervan uitgegaan dat het huidige aantal van 36 kinderopvang–
plaatsen de komende jaren gehandhaafd blijft.

Bij de diverse diensten van Binnenlandse Zaken zijn nog eens
aanvullend 13,5 kindplaatsen gerealiseerd, zodat Binnenlandse Zaken
thans in totaal beschikt over 49,5 plaatsen.

59
De totale omvang van het lopend en voorgenomen beleidsevaluatie–

onderzoek zoals opgenomen in bijlage 14 bij de ontwerp-begroting 1994
bedraagt op jaarbasis voor 1993 ca. f 2,5 mln en voor 1994 ca. f 1,7
mln.
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