
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

22815 Regels met betrekking tot de verlening van
voorzieningen aan gehandicapten (Wet
voorzieningen gehandicapten)

Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 mei 1993

In de brief van 4 mei jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid U, mede namens mij, bericht dat de gesprekken met
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de hoogte van
het VROM-deel van de over te hevelen middelen nog gaande waren en ik
U separaat van de resultaten op de hoogte zou stellen.

Inmiddels zijn de gesprekken met de VNG afgerond.

Wij zijn overeengekomen, dat op grond van de realisatiecijfers over
1992 er aanleiding bestaat de in de ontwerp-Wet opgenomen voorlopige
reeks neerwaarts bij te stellen met een bedrag oplopend tot 40 miljoen in
1997 en volgende jaren. Daarbij is - voor de berekening van de storting
in het gemeentefonds - het stijgingspercentage van de aantallen
gedurende de huidige meerjarenperiode gehandhaafd op 5.

Daarnaast diende nog een bedrag bepaald te worden in verband met
de compenstatie voor de lagere eigen bijdrage van mensen met een
inkomen op bijstandsniveau en compensatie voor de effecten op de
bijzondere bijstand van de invoering van een eigen bijdrage van 25
procent van de kosten van de voorzieningen. Wij zijn daarvoor een
bedrag overeengekomen van 5,3 miljoen oplopend tot 8 miljoen in 1997
en volgende jaren.

Op grond van het voorgaande zal de in de ontwerp-Wet genoemde
reeks, die overgeboekt wordt naar het gemeentefonds, als volgt worden
gewijzigd (bedragen in miljoenen guldens).
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1994 1995 1996 1997

ontwerp-Wet 29,8 192,2 287,2 301,2
definitieve bedragen 28,3 159,4 255,2 269,2

Daarnaast was in de ontwerp-begroting 1993 reeds een bedrag van
1,8 miljoen in 1994, respectievelijk 5,3 miljoen in 1995 en volgende
jaren opgenomen ter compensatie van renteverlies in verband met het
eerder betalen van subsidies door de gemeenten.

Ik vertrouw erop U hiermede voldoende te hebben ingelicht.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
E. Heerma
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