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WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 mei 1993

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten (Wet
voorzieningen gehandicapten) is een vraag gesteld door de heer Van
Otterloo over de effecten van hantering van de verdeelmaatstaf van het
gemeentefonds.

Concreet was de vraag of het bij de ca. 40 gemeenten waar sprake is
van nadeel groter dan 2% en bij de 7 gemeenten met een nadeel van
meer dan 5% gaat om grote of kleine gemeenten. Deze vraag was in het
overleg niet direct te beantwoorden.

Nadere informatie van het departement van Binnenlandse Zaken toont
aan dat het in meerderheid om kleine gemeenten gaat. Het totaal aantal
inwoners van de 7 gemeenten is 161 000 en van de 40 gemeenten in
totaal 974 000. Het gaat hierbij nauwelijks of niet om echt heel grote
steden. Het merendeel van de gemeenten, namelijk 30, heeft zelfs
minder dan 20 000 inwoners. Slechts vier gemeenten hebben meer dan
50 000 inwoners terwijl de grootste nadeelgemeente nog geen 150 000
inwoners telt.

Uit het overleg met de fondsbeheerders is gebleken dat zij graag
bereid zijn de Kamer op de hoogte te stellen van het nader advies van de
Raad voor de gemeentefinanciën dat zij naar verwachting eind mei
ontvangen. Tevens zijn zij graag bereid de Kamer te informeren over het
standpunt dat zij daarop innemen. De gemeenten worden hierover
geïnformeerd via de junicirculaire Gemeentefonds.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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