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Vastgesteld 7 september 1993

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Volkshuis–
vesting en voor Welzijn en Volksgezondheid nog vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt.

Deze vragen en opmerkingen hadden vooral betrekking op financiële
aspecten, zorgvuldigheid en rechtsbescherming, voorzieningen, betrok–
kenheid gemeenten en organisaties, en de evaluatie. Veelal werden deze
kwesties in een samenhang gepresenteerd die hier is aangehouden.

Tot slot volgt een aantal specifieke vragen.

De leden van de fractie van het CDA stelden een serie vragen terzake
van financiële aspecten. Zij vroegen de bewindslieden een reactie te
geven op de brief van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties,
d.d. 29 juni 1993 (briefnummer 15 514/Ri/Du), en in het bijzonder op
het daarin gestelde dat invoering van de WVG gepaard zal gaan met een
zodanige herschikking van middelen, dat hieruit een blijvende stijging
van de collectieve lastendruk resulteert.

Zijn de bewindslieden bereid de in de memorie van antwoord (p. 23)
aangekondigde subsidieregeling met betrekking tot de gezinshulp en de
ADL-assistentie aan deze Kamer voor te leggen, zodat daarover in het
kader van het onderhavige wetsvoorstel kan worden geoordeeld?

Wil de regering nader uiteenzetten op welke wijze gemeenten een
creatief en doelmatig beleid kunnen voeren om met de beschikbare
middelen ook in de uitbreiding voor 65-plussers te voorzien? (Vgl.
memorie van antwoord, p. 2) Wat is thans de stand van zaken met
betrekking tot de voorbereiding van vormen van collectief vervoer voor
gehandicapten en ouderen en voor collectieve contracten met taxibe–
drijven? Waarop baseert de regering de verwachting dat op de datum
van invang van de WVG door de gemeenten in de vervoersvoorzieningen
voor gehandicapten kan worden voorzien?
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Kan de regering een nadere onderbouwing geven van de randvoor–
waarden van budgettaire neutraliteit? (Zie memorie van antwoord, p. 5)
Hoe kunnen efficiency-voordelen worden gerealiseerd bij decentralisatie
als de doelgroep wordt verdubbeld en het beschikbare budget gelijk
blijft?

Kan de regering al een inzicht geven in de onzekerheden die tot gevolg
kunnen hebben dat in de toekomst de nieuwe uitvoerders tot nadere
aanpassingen worden gedwongen? (memorie van antwoord, p. 5)

Zal de geleidelijke aanpassing voor gemeenten, die als gevolg van een
«ongunstige» historische verdeling van uitgaven voor beneden
65-jarigen, niet dreigen uit te komen met de bijdrage uit het Gemeente–
fonds, tijdens de overgangsfase kostendekkend zijn? (Zie memorie van
antwoord, p. 6)

Wil de regermg nader aangeven waaruit een overgangsregeling precies
zal bestaan voor gemeenten die - zeker in de eerste jaren - in financieel
opzicht te kort zullen komen? Komt hier een regeling zoals destijds bij de
invoering van de Wet uitkering wegen (WUW)?

De leden van de CDA-fractie hadden voorts begrepen dat op verzoek
van de VNG het sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoeks–
bureau (SGBO) onderzoek zal doen naar de voortgang die gemeenten in
de voorbereiding op de invoering van de WVG hebben geboekt.

Ze stelden het op prijs voor de afzienbare behandeling in de Eerste
Kamer graag op de hoogte gesteld te worden van de aard van het
onderzoek, de resultaten en eventuele verdere activiteiten van de VNG.
Dit te meer daar de CDA-fractie reeds nu veel reacties bereiken die van
grote ongerustheid getuigen. (Zie o.a. de aan het verslag gehechte brief,
d.d. 21 juni 1993, van de Vereniging van Ouderorganisaties verbonden
aan Scholen en Centra voor lichamelijk gehandicapten, griffienr.
109349.29).

In welke gevallen zullen gemeenten voor gehandicapten die niet
gebaat zijn met het collectief vervoer, individuele vervoermiddelen en
vervoersvergoedingen blijven verstrekken? (memorie van antwoord, p.
15}

Welke richtlijnen zullen hier gelden en hoe zit het dan met de kosten–
toedeting?

Kan de regering een overzicht geven van de stand van zaken per
vervoersregio van de voorbereiding voor collectief vervoer voor gehandi–
capten? (memorie van antwoord, eveneens p. 15)

Wat moet worden verstaan onder naturaverstrekkingen? (memorie van
antwoord, p. 16) Hoe kan worden bereikt dat een voorziening nog als
adequaat kan worden aangemerkt, als bijvoorbeeld niet langer een
bruikleenauto kan worden verstrekt?

Hoe zal primair op gemeentelijk niveau een oplossing moeten worden
gezocht, wanneer de situatie ontstaat dat de aan een gemeente
beschikbaar gestelde WVG-gelden niet toereikend zijn om de in de veror–
dening in het vooruitzicht gestelde voorzieningen te verstrekken,
uitgaande van een budgettair-neutraal verlopende operatie? (memorie
van antwoord, p. 17, 18)

Moet de draagkracht niet telkenjare worden vastgesteld wanneer
jaarlijks een vergoeding in vervoerskosten wordt verstrekt? (memorie van
antwoord, p. 19)
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Betekent de uiteenzetting dat de met het treffen van meerdere opeen–
volgende woningaanpassingen gemoeide kosten - indien deze per geval
lager zijn dan f 45 000 - telkenmale voor rekening van de gemeente
blijven, dat dan een dure woningaanpassing (boven f45 000) gefaseerd
kan worden uitgevoerd? (memorie van antwoord, p. 20)

Wanneer denkt de regering dat de vele vragen inzake de mogelijk–
heden tot realisatie van de business-unit kunnen zijn beantwoord?
(memorie van antwoord, p. 22)

De leden van de fractie van de PvdA hadden kennis genomen van het
verzoek in de memorie van antwoord (p. 5) de kwalificatie van «ondeug–
delijkheid» nog eens te willen heroverwegen. Zij merkten op deze term
niet gebruikt te hebben en slechts de noodzaak van een deugdelijk
inzicht in de omvang van en de prognoses met betrekking tot de groep
die aan het wettelijk kader rechten kan ontlenen en in de financiële
randvoorwaarden als basis voor zorgvuldige wetgeving te hebben onder–
streept, zulks ter onderlijning van het feit dat zorgvuldigheid in wetge–
vingstrajecten een basisprincipe dient te zijn in relatie met de rechtsze–
kerheid van betrokkenen. Aan dit principe dient des te zwaarder te
worden getild als het gaat om een relatief kwetsbare bevolkingsgroep,
om de omzetting van een verzekerings– naar een voorzieningenstelsel en
om een zeer ingrijpende bestuurlijke operatie. Zij dachten niet dat er
aanleiding was dit uitgangspunt te heroverwegen.

Zij wilden ook in dit nader voorlopig verslag verder ingaan op de
verschillende aspecten met betrekking tot de vereiste zorgvuldigheid en
volgden daarbij de in de memorie van antwoord gehanteerde aspecten
van dit begrip.

De bewindslieden geven in de memorie van antwoord aan dat het bij
het zorgvuldigheidsaspect, wat betreft de wetgeving, gaat om de
kernvraag of het wetsvoorstel voldoende waarborgen biedt voor de
gehandicapten. Zij menen dat dit het geval is met het samenspel van de
geformuleerde zorgplicht, de gemeentelijke verordening en de wettelijke
eisen die daarvoor gelden, de beroepsmogelijkheden en nadere regels
voor eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen.

De aan het woord zijnde leden constateerden dat deze elementen
geplaatst moeten worden binnen de beperkende randvoorwaarde
«budgettaire neutraliteit» bij een niet onaanzienlijke uitbreiding van de
doelgroep. Hierdoor kan het tweede zorgvuldigheidsaspect, namelijk dat
wat betreft de zorgvuldigheid in financieel opzicht, niet los worden
gezien van het eerste. Naar het oordeel van de bewindslieden is ook aan
dit tweede vereiste voldaan doordat de kernvraag of gemeenten
voldoende middelen krijgen voor een verantwoorde uitvoering, beves–
tigend moet worden beantwoord. Deze krijgen «voldoende beleidsruimte
(...), voldoende mogelijkheden voor doelmatigheid en kostenbeheersing,
voldoende financiële ruimte voor de uitbreiding naar ouderen» (memorie
van antwoord, p. 3). «Te verwachten aanspraken van gehandicapten en
gemeentelijke mogelijkheden om die te honoreren zijn met elkaar in
evenwicht, met behoud van een verantwoord voorzieningenniveau.»

Deze stellingname bracht de leden van de fractie van de PvdA tot een
aantal nadere vragen.

«Uitbreiding van de doelgroep met boven-65-jarigen betekent, onder
de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit, grosso modo een
halvering van het voorzieningenniveau», zo wordt op p. 5 van de
memorie van antwoord toegegeven. Dit effect wordt «verzacht» door
efficiency-voordelen, niet-gebruik en een stelsel van eigen bijdragen.
Aldus dient de wettelijke zorgplicht gestalte te krijgen in een aanspraak
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van iedere gehandicapte op de noodzakelijke (goedkoopste) adequate
voorziening, ongeacht in welke gemeente hij/zij woonachtig is.

De aan het woord zijnde leden achtten dit de crux van het wetsvoorstel
en wilden daarom nog wat nader ingaan op de voorziene
efficiency-voordelen, het geprognostiseerde niet-gebruik en de eigen
bijdragen in relatie tot de rechtszekerheid.

Met betrekking tot de geraamde efficiency-voordelen constateerden zij
dat bij de behandeling in de Tweede Kamer percentages van 10 tot 30%
werden genoemd. Zij wilden graag weten welk percentage is gehanteerd
in de berekeningen die hebben geleid tot de slotsom dat de financiële
middelen voor gemeenten voldoende geacht worden te zijn. Aan welke
inhoudelijke doelmatigheidsaspecten, behalve aan de meermalen
genoemde collectieve vervoerssystemen en hergebruik van hulpmid–
delen, moet hierbij worden gedacht? Hoe verhoudt zich het optimisme
met betrekking tot de te behalen efficiency-winst in het kader van de
decentralisatie ingevolge de WVG met de bevindingen in de onderzoeks
rapportage inzake het decentralisatie-akkoord tussen Rijk en VNG (juni
1993), waaruit blijkt dat de geprognostiseerde bezuinigingswinsten niet
conform worden gerealiseerd?

De leden van de PvdA-fractie namen kennis van de argumentatie in de
memorie van antwoord (p. 5, 6) ten aanzien van de raming van het
percentage niet-gebruik. Dit wordt op 30% gesteld en - onder verwijzing
naar de Wet eenmalige uitkering en de individuele huursubsidie, die
beide een hoger percentage niet-gebruik kennen - als «conservatief»
bestempeld.

Deze leden onderschreven dat het gaat om «een schatting die met
onzekerheid is omgeven», maar zij wilden meer ten principale een
antwoord op de vraag in hoeverre het - in het licht van de zorgplicht en
de rechten van de groep die aan het wettelijk kader rechten kan ontlenen
- juist is geraamd niet-gebruik op voorhand mee te tellen teneinde een
«financieel plaatje» sluitend te krijgen.

Zij begrepen dat de oorzaken van niet-gebruik velerlei kunnen zijn,
maar dat onbekendheid met een regeling één van de belangrijkste
daarvan is. Zij achtten het noodzakelijk dat het aangekondigde «publieks–
voorlichtingsproject» zich richt tot alle onderscheiden gehandicapte
sub-groepen, zodat de schijn vermeden wordt dat het 30%-niet-gebruiks-
percentage een impliciet doel in plaats van een (toevallige, en eigenlijk
ongewenste) uitkomst wordt. In principe dient de overheid te bevorderen
dat iederéén van verleende rechten gebruik maakt. Publieksvoorlichting
zou derhalve een permanent proces in plaats van een éénmalige activiteit
moeten zijn, wil inhoud worden gegeven aan het recht op aanspraken
van alle leden van de doelgroep.

Het stelsel van eigen bijdragen is het derde element onder de stelling
dat verantwoorde uitvoering financieel mogelijk is. De eigen bijdragen
voor wat betreft de voorzieningen op gemeentelijk niveau zijn in het
traject van minimum tot modaal gemaximeerd. Is bij de totaal-ramingen
rekening gehouden met het feit dat volgens CBS-gegevens 58% van de
WVG-doelgroep behoort tot het minimuminkomensniveau en 22% tot dat
tussen minimum en modaal, hetgeen de «opbrengst» in ieder geval
beperkt? Welk effect heeft dit op de eigen bijdragen van hogere
inkomenscategorieën? Zijn de tabellen in concept IV van de VNG-veror–
dening houdbaar, ook indien efficiency-winst en niet-gebruik in de
praktijk lager uitkomen dan geraamd? Naar het oordeel van de aan het
woord zijnde leden dient voorkomen te worden dat eigen bijdragen
(anders dan beleidsmatig voorzien en wenselijk geacht) gaan fungeren
als sluitstuk in een systeem van communicerende vaten, waarbij onvol–
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doende prestaties op het gebied van het realiseren van efficiencywinst
en een lager percentage niet-gebruik moeten worden gecompenseerd
door verhoging van eigen bijdragen. Zo wordt immers de burger de dupe
van inadequaat overheidshandelen. Vanuit gebruikersoogpunt achtten
deze leden het eveneens niet bevredigend dat de eigen-bijdragerege–
lingen van aanpalende regelgeving (AWBZ, WFV) die dezelfde doelgroep
betreft, deels nog niet bekend zijn, waardoor er geen zicht is op cumula–
tieve effecten. Is hierover vóór september 1993 nog nader uitsluitsel te
geven?

In dank noteerden de leden van de fracties van de PvdA de nadere
toelichting op de aard van de zorgplicht en de rechtsaanspraken die
hieraan kunnen worden ontleend: «In het wetsvoorstel (is) een rechts–
plicht opgenomen.» «ledere gehandicapte, waar hij ook in Nederland
woont, heeft jegens de gemeente aanspraak op de goedkoopste
adequate voorziening.» «De financiële positie van de gemeente kan er
niet toe leiden dat aan de gehandicapte noodzakelijke (adequate)
voorzieningen kunnen worden onthouden.» (memorie van antwoord, p.
17, 18).

Op grond van een interview in De Werkgever(3 juni 1993) met de
CDA-woordvoerder uit de Tweede Kamer raakten zij evenwel weer aan
het twijfelen: «In dat wetsvoorstel (WVG) deed zich volgens Tuinstra
exact hetzelfde euvel voor als nu in de AWBZ dreigt. «De gemeenten
mochten weliswaar ter uitvoering van deze wet op grond van het hen
toegewezen budget nadere voorwaarden stellen, maar gehandicapten
konden vervolgens rechtstreeks hun rechten ontlenen aan de wet.» (..)
«De Tweede Kamer heeft er uiteindelijk mee ingestemd dat de
gemeenten de «polisvoorwaarden» kunnen vaststellen en dat gehandi–
capten die het daarmee niet eens zijn, ook bij de gemeenten verhaal
kunnen halen.»

De aan het woord zijnde leden vroegen hoe deze interpretatie zich
naar het oordeel van het kabinet verhoudt tot die van de eerste indiener
van het betreffende amendement. Kunnen gehandicapten nu wel of niet
een recht aan deze wet ontlenen?

Een aanpalende vraag hadden zij ten aanzien van het overgangsrecht.
Zagen zij het goed en biedt artikel 24 slechts in schijn rechtszekerheid?
Immers, in de memorie van antwoord (p. 16) wordt de zinsnede in het
wetsartikel «tenzij de gemeentelijke verordening anders bepaalt» nog
eens extra onderlijnd. Zij dachten dat een wat minder vrijblijvend
overgangsrecht voor bestaande gevallen meer tegemoet zou komen aan
het rechtsgevoel. Zij vroegen welke budgettaire consequenties gemoeid
zouden zijn met het ondubbelzinnig garanderen van continuering van de
rechten van oude gevallen gedurende twee jaar.

Hoe het ook zij, op enig moment worden oude gevallen volledig gelijk
gesteld met nieuwe gevallen. Op zich hadden deze leden daar geen
moeite mee. Wel achtten zij het realistisch met name in de voorlichting
duidelijk te maken dat het begrip «goedkoopste adequate voorziening»
dat aan het vigerende AAW-voorzieningenstelsel ten grondslag ligt, niet
hetzelfde is als het overeenkomstige begrip in het nieuwe stelsel. De
sterke budget-reductie is hieraan debet, terwijl de gemeenten binnen
deze beperkte financiële randvoorwaarden het beleid bepalen. Zij
dachten dat deze zaak niet mooier zou moeten worden voorgesteld dan
zij is.

Overigens dachten zij dat de jurisprudentie die aan het nieuwe begrip
«goedkoopste adequate voorziening» invulling moet geven niet verge–
lijkbaar zal zijn met die onder het oude begrip. Het feit alleen al dat het
gaat om decentrale ontwikkeling in ruim 600 gemeenten zal een negatief
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effect hebben op de uniformerende werking. Ook dit gegeven, 20
meenden zij, maant tot grote zorgvuldigheid. Graag een reactie hierop.

Budget-uitputting kan er niet tot leiden dat gehandicapten noodzake–
lijke voorzieningen kunnen worden onthouden. De leden van de
PvdA-fractie hadden nota genomen van de reactie van de staatssecre–
taris van Binnenlandse Zaken inzake het nader advies van de Raad voor
de Gemeentefinanciën met betrekking tot de overgangsproblematiek. Zij
betwijfelden of hiermee voldoende invulling is gegeven aan de aange–
nomen Tweede Kamermotie, nr. 28. Naar hun taxatie wordt de budget–
taire overgangsproblematiek voor een aantal gemeenten hierdoor niet
opgelost, hetgeen onvermijdelijk consequenties zal hebben voor de
invulling van de zorgplicht van deze gemeenten jegens hun gehandicapte
inwoners. Het rechtsgelijkheidsbeginsel staat hiermee naar hun oordeel
op gespannen voet. Zij vroegen of er een exact inzicht bestaat in deze
voorspelbare problematiek en welke eventuele tussentijdse correctie–
maatregelen denkbaar zijn. Of betekent het gestelde in de memorie van
antwoord (p. 6, 7) dat er in ieder geval géén andere maatstaf voor de
verdeling komt en dat de overgangsregeling uitsluitend moet worden
gezien als «gewenningsbijdrage»?

Zij vroegen voorts naar de positie van zgn. artikel-12-gemeenten.
Is bekend hoeveel gemeenten de WVG gaan uitvoeren in eigen beheer

en hoeveel in WGR-verband? Hoe worden in deze laatste gevallen de
rechtsaanspraken en bezwaar– en beroepsmogelijkheden van burgers
geregeld?

Een derde zorgvuldigheidsaspect in de memorie van antwoord betreft
de implementatie. Kernvraag is «of de overdracht van taken en lopende
gevallen en de voorbereiding van gemeenten op de nieuwe taken
voldoende aandacht krijgen» (memorie van antwoord, p. 3). De leden van
de PvdA-fractie zouden hieraan willen toevoegen het criterium dat bij de
overdracht behoud van kwaliteit gegarandeerd dient te zijn. Zij namen er
nota van dat de VNG bezig is met een enquête inzake de invoering op
gemeentelijk niveau. De resultaten worden in juli 1993 verwacht.
Aangezien de uitkomsten van dit onderzoek hen zouden kunnen helpen
bij hun meningsvorming bij het plenaire debat, zouden deze leden het op
prijs stellen deze resultaten bij de nadere memorie van antwoord te
ontvangen.

De aan het woord zijnde leden hechtten sterk aan een kwalitatief goed
stelsel van voorzieningen, inclusief de kwaliteit van de advisering. Zij
achtten de verwijzing naar de deskundigheidseisen zoals opgenomen in
de concept-modelverordening van de VNG (memorie van antwoord, p.
26) in dit opzicht onvoldoende. Deze eisen zijn, dachten zij, zeer ruim en
voor interpretatie vatbaar. Zij vermochten ook niet de bezwaren tegen
certificering na te voelen. Immers, in de nieuwe Arbeidsomstandighe–
denwet wordt met evenveel enthousiasme certificering juist ingevoerd.
Zij vernamen graag een reactie hierop en vertrouwden overigens dat voor
de plenaire behandeling de resultaten van het overleg met de Certifica–
tieraad bekend zullen zijn.

Alvorens verderop nog enige specifieke detailvragen te stellen, conclu–
deerden de leden van de fractie van de PvdA ten aanzien van hun
gewraakte standpunt met betrekking tot de zorgvuldigheid, dat weliswaar
de term «ondeugdelijk» niet adequaat is, maar dat de onderbouwing van
dit wetsvoorstel toch met vele onzekerheden omgeven is. Zij achtten dit
een punt van zwaarwegend belang.

Hoe hun uiteindelijke oordeel ook zal luiden, zij achtten de voorge–
nomen evaluaties in 1997 en 1999 te laat. De evaluatievragen in de
memorie van antwoord (p. 10) wijzen bovendien teveel in de richting van
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productevaluatie, terwijl een snelle procesevaluatie bij een omvangrijke
operatie, gebaseerd op vele aannames, naar hun oordeel eerder voor de
hand zou liggen. De voorgenomen evaluatie lijkt onomkeerbaarheid van
de thans gemaakte keuzen te suggereren en biedt geen mogelijkheid om
tijdig bij te sturen. Zij pleitten voor een vorm van procesevaluatie na één
jaar, waarbij aspecten aan de orde dienen te komen als:

- de invoerings– en overdrachtsproblematiek;
- de reële ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen van boven

65-jarigen;
- de budgettaire verdeelproblematiek Gemeentefonds;
- het overgangsrecht;
- ontwikkeling van maatregelen ter realisering van de geraamde

efficiency-winst (bijv. ontwikkelde collectieve vervoerssystemen);
- de cumulatie van eigen bijdragen bij dezelfde personen
- overige knelpunten in het transfer-traject.

Deze procesevaluatie zou het mogelijk maken op grond van reële
ontwikkelingen bij te sturen. De leden van de PvdA-fractie, hoewel princi–
pieel voorstanders van decentralisatie, verzetten zich op voorhand tegen
de te verwachten tegenargumentatie dat het alleen aan de VNG is om de
vinger aan de pols te houden. Zij meenden dat de wetgever, die het
proces initieert, een eigen verantwoordelijkheid in dezen heeft.

Deze benadering, in combinatie met eventuele fasering van de
invoering op onderdelen die in de memorie van antwoord (p. 13) niet
wordt uitgesloten, zou inhoud kunnen geven aan de vereiste zorgvul–
digheid waaraan de leden van de PvdA-fractie, zoals gezegd, sterk
hechten.

De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van de
bewonderenswaardig snel tot stand gekomen memorie van antwoord op
voorliggend wetsvoorstel. De inmiddels beschikbaar gestelde tekst van
de concept-Modelverordening met toelichting verheldert het inzicht in de
werking van de WVG in de gemeentelijke praktijk. Anderzijds vertoont de
memorie van antwoord hier en daar de sporen van haast, en geeft de
concept Modelverordening aanleiding tot nieuwe vragen. Ingedeeld naar
onderwerpen hebben de vragen betrekking op : A. Het rechtskarakter van
de aanspraken (de keerzijde van de zorgplicht); B. de evaluatie; C. de
participatie van cliënten/patiëntenorganisaties; D. Onafhankelijk
deskundige advies; en E. Overige kwesties.

A. Het rechtskarakter van de aanspraken
Op de vraag vanuit de Eerste Kamer of in de gekozen opzet de rechten

van de burgers afdoende zijn gewaarborgd antwoorden de bewindslieden
dat «de rechtsaanspraken voor de burgers voortvloeien uit de wet en de
gemeentelijke verordening gezamenlijk» (..) «Aangezien bij verordening
natuurlijk niet de aanspraken die uit de wet voortvloeien (keerzijde van de
zorgplicht) opzij kunnen worden gezet, menen wij dat aldus ook op lokaal
niveau de aanspraken van de burgers voldoende zijn gewaarborgd»
(memorie van antwoord, p. 14).

Hoe is deze uitspraak te rijmen met het gestelde in de Algemene
Toelichting modelverordening ex artikel 2 etc. p. 3 regel 22 tot 30: «Op
basis van de WVG bestaat geen recht op specifieke voorzieningen. Dit
recht kan uitsluitend ontleend worden aan de gemeentelijke verordening
en het daarop gebaseerde gemeentelijk verstrekkingsbeleid.»?

Wanneer er sprake is van bij de rechter afdwingbare rechtsaanspraken
(memorie van antwoord, p. 17), hoe valt dit dan te rijmen met het
standpunt van de bewindslieden dat er «geen sprake is van een open
einde regeling» (p. 41)?

Men zou zeggen van tweeën één: of (het financieel begrensde)
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voorzieningenaanbod bepaalt het gebruik, of de behoefte bepaalt het
gebruik. Graag een antwoord van de bewindslieden.

De volgende vraag heeft een wat theoretisch karakter, maar daaraan
kan niet voorbij worden gegaan, nu de sociale grondrechten bij herhaling
in het geding zijn.

Kunnen de bewindslieden zich vinden in de opvatting verdedigd in het
proefschrift van R. Holtmaat ten aanzien van de Bijstandswet (Met zorg
een recht, Tjeenk Willink 1992), dat er in de WVG geen sprake is van de
klassieke dichotomie rechten versus plichten, maar van een «privilege» of
«immuniteit», hetgeen betekent dat een aan bepaalde toestand (in dit
geval het «gehandicapt zijn») wettelijke gevolgen zijn verbonden?
Wanneer dit model wordt toegepast op het recht van deelneming aan
het maatschappelijk verkeer door gehandicapten dan kan dit recht
worden beschouwd als een immuniteit (vrijwaring tegen isolatie) waar
geen prestatie tegenover hoeft te staan en waaraan maar tot op zekere
hoogte voorwaarden kunnen worden verbonden (zie ook Holtmaat in
Nemesis Mei/Juni 1993, p. 79).

Stel: een rechter krijgt de volgende casus voorgelegd. Een gehandi–
capte burger vraagt om een aanpassing van de woning om zelf een
maaltijd te kunnen koken. Het budget van de gemeente is uitgeput. De
«goedkoopste adequate voorziening» bestaat volgens de gemeente uit
«kookhulp» geboden door een vrijwilligersorganisatie. Moet de betrokken
burger dit accepteren of beschikt hij of zij over voldoende juridische
wapens om een woningaanpassing af te dwingen?

B. de evaluatie
De leden van de fractie van D66 waren verheugd over de verstrekte

opgaaf van de evaluatievragen in de memorie van antwoord (p. 10). Deze
leden vroegen zich af of, en zo ja, hoe de vraag of het verstrekkingen–
beleid leidt tot toekenning van «de goedkoopste adequate voorziening»
(inclusief eventuele substitutie-effecten) in de evaluatie wordt betrokken.

Hetzelfde geldt voor de evaluatie van een kerndoel van de wet
«handhaving van een verantwoord niveau van voorzieningen». Welke
criteria bepalen of het niveau verantwoord is? Is dit geen politieke vraag
(gezien de halvering van het bestaande niveau van vervoersvoorzie–
ningen)?

De volgende vraag is in het voorlopig verslag gesteld maar nog niet
beantwoord en wordt hier herhaald:

In hoeverre staat de taak om de burger goed voor te lichten over de
mogelijkheden die deze wet biedt, op gespannen voet met de (eveneens
te evalueren) verwachting dat 30% van de doelgroep geen gebruik zal
maken van deze mogelijkheden? Met andere woorden: wanneer is de wet
succesvol? Bij een dekking van 100% of 70%?

Welke gevolgen worden aan de evaluatie, mede gelet op de
«één-loket-benadering», verbonden? Bij de voorgenomen herverkaveling
van de voorzieningen wordt namelijk gekozen voor een andere opzet van
de voorzieningenverstrekking met als kenmerken:

* Scheiding AAW/WAO-uitkering en voorzieningen, waardoor een
extra loket ontstaat;

* Scheiding werk– en leefvoorzieningen (m.u.v. vervoer), hetgeen onder
omstandigheden leidt tot een extra loket en wat in ieder geval leidt tot
wisseling van loket bij wijziging van omstandigheden;

* Vergaande decentralisatie door overheveling van de voorzieningen
naar 640 gemeenten, die ieder in hoge mate autonoom zijn in het
bepalen van de inhoud van het beleid. Dit leidt noodzakelijkerwijs
landelijk tot verschillen in beleid en uitvoeringspraktijk in overigens
vergelijkbare gevallen en in die zin tot rechtsongelijkheid;
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* Geen verplichte deskundige adviesinstantie, maar vrijheid in de keuze
van adviseurs;

* Door de verdeling over 3 instanties, die deels geen centrale sturing
kennen, ontstaat bij eventuele samenloop - c.q. afbakeningsproblemen
e.d. de noodzaak tot méér coördinerend overleg tussen méér instanties;

* Financiering uit de algemene middelen in plaats van uit de premies.

Vorenstaande kenmerken zijn inherent aan het gekozen systeem. Wat
denkt het kabinet zelf nog te kunnen doen naar aanleiding van de
uitkomst van de evaluatie, indien onverhoopt mocht blijken dat het
nieuwe systeem in de praktijk niet aan de wensen van uitvoerders en
gebruikers voldoet?

C. de participatie van cliënten/patiëntenorganisaties
De vraag naar de wijze waarop de deskundigheid van de betrokkenen

zelf is betrokken bij de bepaling van de meest adequate «zorg op maat»
is door de bewindslieden beantwoord met een verwijzing naar de
Algemene wet bestuursrecht. «(Volgens deze wet) kan een gemeentelijke
verordening niet worden goedgekeurd alvorens de inspraakprocedure
waarbij vooral de doelgroep wordt geraadpleegd, heeft plaatsgevonden.»
(memorie van antwoord p. 13). Dit antwoord versterkt het vermoeden
dat «de cliëntvriendelijkheid» die voorliggend wetsvoorstel, met de
daaraan verbonden uitvoeringsregelingen, zou inhouden, slechts een loze
huls is en dat in feite zorgverzekeraars plus gemeentelijke instanties
bepalen wat «zorg op maat» inhoudt. De verwijzing naar het gemeente–
lijke beleidsplan stelde de leden van de fractie van D66 evenmin gerust
(memorie van antwoord, p.13). Derhalve vroegen de aan het woord
zijnde leden:

Achten de bewindslieden het niet noodzakelijk om (conform de
discussie in de gezondheidszorg in het algemeen en de Kwaliteitswet in
het bijzonder) de ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen een
belangrijke plaats toe te kennen in het besluitvormingsproces als het
gaat om het afstemmen van het zorgaanbod op de specifieke behoefte?
En zo ja, hoe denken zij hieraan vorm te geven, nu noch de wet noch de
tot nu toe overgelegde uitvoeringsmaatregelen, hieraan inhoud geven?

Meer concreet (zie toelichting bij de concept Modelverordening, p.
37): Persoon A wordt invalide, moet in een rolstoel zitten en ziet het
liefst zijn eigen huis aangepast. Hij doet daar voorstellen voor, maar de
gemeente vindt dit te duur en wil dat de betrokkene verhuist naar een
aangepaste woning.

In hoeverre worden de patiënten/cliëntenorganisaties (c.q. gehandi–
captenorganisaties) bij deze besluitvorming betrokken?

D. Onafhankelijk deskundig advies
De memorie van antwoord gaat op p. 33 en 34 in op de vraag van de

leden van de D66-fractie naar de garanties voor de onafhankelijkheid van
de advisering door deskundigen. De zinsnede: «De advisering moet ook
onafhankelijk van de beslissing en van de verstrekking gebeuren. Het
gaat daarbij om functiescheiding, die in het VNG-model voor de Admini–
stratieve Organisatie is opgenomen» (p. 34), roept de volgende vragen
op: Wat wordt bedoeld met onafhankelijkheid van «de beslissing» en «de
verstrekking»? Wat is de inhoud en de juridische status van genoemd
VNG-model?

E. Overige kwesties
In de memorie van antwoord wordt op p. 7 tot 9 (en ook op p. 23)

ingegaan op huishoudelijke hulp in ADL-hulpmiddelen.
Staat hier nu met zoveel woorden dat de bezuiniging door de overhe–

veling van de voorzieningen naar de AWBZ met name wordt bereikt door
wachtlijsten voor de gezinsverzorging niet op te heffen? Met andere
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woorden: 65 + -ers hebben en krijgen wel «recht» op huishoudelijke hulp,
maar kunnen dat «recht» niet effectueren omdat het budget bewust
beperkt wordt gehouden? Staat dat niet haaks op het voornemen
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Zijn daarbij mede in
aanmerking genomen de kosten van een verblijf in een bejaardenoord?

Voorts is volgens de memorie van antwoord (p. 7) voor overheveling
van thuiszorg en ADL-hulpmiddelen geen extra geld nodig «omdat boven
65-jarigen daar nu reeds op grond van de AWBZ gebruik van kunnen
maken».

Deze mededeling is feitelijk onjuist, immers de lijst ADL-hulpmiddelen,
waar AAW-verzekerden recht op hebben wijkt aanzienlijk af van die van
de AWBZ. Dit betekent dat er wel degelijk een kostenverhogend effect is.

Bij de uitvoering van de AAW is een groot beslag gelegd op middelen
beschikbaar voor de thuiszorg. Dit is na overheveling niet meer mogelijk
en zal dus leiden tot extra druk op de thuiszorg. Dit betekent dus dat ook
hier extra middelen nodig zijn. Graag commentaar van de staatssecre–
taris.

Op p. 27 van de memorie van antwoord wordt ingegaan op de voorzie–
ningen voor personen in AWBZ-inrichtingen. Die passages gaven de
leden van de fractie van D66 tenslotte de volgende opmerkingen en
vragen in:

Het is kennelijk de bedoeling alleen vervoersvoorzieningen (en
rolstoelen) te verstrekken aan personen, die verblijven in gezinsvervan–
gende tehuizen en andere woonvormen. Voorzieningen voor personen in
andere typen AWBZ-inrichtingen worden bij invoering van de WVG
beëindigd. Betekent dit dat alle vervoersvoorzieningen voor met name
personen in verpleeginrichtingen komen te vervallen omdat de inrichting
daarvoor geen budget heeft? Kan de minister aangeven hoe het financie–
ringsplaatje er thans uit komt te zien nu de premieheffing ANW vervalt
en wat de consequenties zijn voor de voorzieningenoperatie?

De leden van de fractie van de WD zagen de memorie van antwoord
als het zoveelste bewijs van de stelling dat haastige spoed zelden goed
is. Er zijn slordigheden begaan: de toenmalige minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid is in het antwoord tot staatssecretaris gedegradeerd
en er is een (keurig) antwoord gegeven op een niet gestelde vraag.
Daarentegen zijn wel gestelde vragen niet beantwoord. Deze leden
zouden allereerst willen weten of het woord «rechtsgrond» voor de
staatssecretaris een vies woord is?

Het is hen namelijk opgevallen dat, hoewel zij in het voorlopig verslag
hier enige malen de aandacht voor vroegen, dit woord, als zij goed
hebben gelezen, in de memorie van antwoord niet wordt gebruikt;
behalve in een citaat.

De aan het woord zijnde leden zouden het dan ook op prijs stellen in
tweede instantie antwoord te krijgen op hun vraag inzake de rechts–
gronden van de voornemens om de opbrengst van de AOW-premie en
de ANW-operatie te gebruiken voor een (gedeeltelijke) financiering van
de tekorten in het onderhavige wetsvoorstel.

Eenzelfde vraag hadden zij gesteld inzake het voornemen om
woningaanpassingen beneden de f 45 000 te financieren uit door
belasting opgebrachte gemeentelijke middelen en de duurdere voorzie–
ningen te laten vallen onder de door premies gefinancierde AWBZ. Zij
wezen de staatssecretaris erop dat een door het parlement gesanctio–
neerd kabinetsbesluit weliswaar mgrepen als deze legaliseert, maar dat
het hiermee nog geen rechtsgrond is geworden.
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De leden van de fractie van de VVD konden zich vinden in de uiteen–
zetting van de staatssecretaris inzake de bijstelling van de destijds gefor–
muleerde rechtsgrond voor de WAO. Zij betreurden het echter - en zij
vroegen de staatssecretaris naar de motivering hiervoor - dat een derge–
lijke uiteenzetting niet is opgenomen in de memorie van toelichting op
het wetsvoorstel. In de ogen van deze leden zou zo'n uiteenzetting van
waarde kunnen zijn voor de wetshistorie - iets waaraan de staatssecre–
taris blijkens zijn opmerkingen tijdens het debat over de TBA op 30 juni
l.l. ook grote waarde hecht.

De aan het woord zijnde leden verheugden zich over het begrip dat de
staatssecretaris heeft opgebracht voor hun vraag of het nu wel het juiste
moment is om bejaarden recht op voorzieningen te geven. Volgens de
memorïe van antwoord moet ten zeerste gewaakt worden tegen
oplopende uitgaven. Zij betreurden het dat de consequentie van deze
uitspraak niet wordt getrokken.

De leden van de VVD hebben kennis genomen van de negatieve
reacties in de Tweede Kamer om bejaarden premie te laten betalen voor
de Nabestaandenwet. Hoe denkt de staatssecretaris het gat te dekken,
dat als gevolg van deze afwijzing in de WVG kan ontstaan?

Betekent een en ander dat de gehandicapten voor voorzieningen extra
zullen moeten bijdragen? Deze leden herinnerden aan de niet-beant–
woorde vraag over een eventuele relatie tussen (toenemende) lasten en
een loonsverhoging voor ambtenaren.

Ten aanzien van de GAK-GMD-voorzieningen stelden de aan het woord
zijnde leden nog het navolgende: tijdens een enige weken geleden
gehouden hoorzitting werd met enige nadruk het commerciële karakter
van dit bedrijf onderstreept. Deze leden hadden niet de indruk gekregen
dat het ging om een non-profit-organisatie, maar om een commercieel,
dus op winst gericht bedrijf. Zou de staatssecretaris een en ander kunnen
verduidelijken?

De aan het woord zijnde leden hebben de laatste weken verscheidene
brieven van ouderverenigingen ontvangen, waarin grote ongerustheid en
onzekerheid over het wetsvoorstel en zijn gevolgen worden uitgesproken.
Kan de staatssecretaris deze zorgen wegnemen?

De leden van de WD zouden tenslotte nog graag een antwoord
ontvangen op hun vraag over het primaat van de politiek en over de
vanzelfsprekendheid dat de overdracht van de dossiers uit het AOF moet
worden betaald.

Door de leden van de fractie van Groen Links werden eerst opmer–
kingen gemaakt en vragen gesteld naar aanleiding van de memorie van
antwoord en vervolgens met betrekking tot de modelverordening van de
VNG.

In verband met budgettaire neutraliteit spreekt de memorie van
antwoord (p. 5) van «een afweging (...) van concurrerende doeleinden».

Kan men wat concreter aangeven wat men daarmee precies bedoelt?
Verderop (p. 45) blijkt dat de verhoging van de loonbelasting met 1% het
rijk 2,7 miijard per jaar oplevert, waarvan slechts f 1 miljard ten goede
komt aan de voorzieningen voor gehandicapten. Met betrekking tot de
resterende f 1,7 miljard is kennelijk de keuze gemaakt dat die wordt
aangewend voor andere niet nader genoemde overheidsuitgaven.
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Moet uit de passages terzake van de budgetverdeling over gemeenten
(p. 6) opgemaakt worden dat het nog in het geheel niet vaststaat dat er
ooit een andere maatstaf voor de verdeling komt? Moet de laatste zin
van deze alinea zo begrepen worden dat de overgangsregeling er niet toe
dient om de overheid tijd te geven om de ongunstige verdelingsmaatstaf
aan te passen, maar om de gemeenten tijd te geven het beleid aan te
passen aan de ongunstige verdelingsmaatstaf? (memorie van antwoord,
P– 7)

Een vraag met betrekking tot huishoudelijke hulp en ADL-middelen
(memorie van antwoord, p. 7 en 9), die ook door de leden van de fractie
van D66 gesteld is, wordt hier herhaald en uitgebreid:

Staat hier nu met zoveel woorden dat de bezuiniging door de overhe–
veling van de voorzieningen naar de AWBZ met name wordt bereikt door
wachtlijsten voor de gezinsverzorging niet op te heffen? Met andere
woorden: 65 + -ers hebben en krijgen wet «recht» op huishoudelijke hulp,
maar kunnen dat «recht» niet effectueren omdat het budget bewust
beperkt wordt gehouden. Staat dat niet haaks op het voornemen
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Is daarbij mede in
aanmerking genomen dat verblijf in een bejaardenoord (na aftrek van de
eigen bijdrage) toch ca f 30 000 per jaar kost en dat je met het geld dat
je bespaart door bejaarden langer thuis te laten wonen aardig wat
gezinshulp kunt financieren?

Hoeveel ruimte is er om naar aanleiding van de evaluatie (memorie van
antwoord, p. 10, 11) nog zaken te wijzigen of bij te stellen? Bij de
voorgenomen herverkaveling van de voorzieningen wordt namelijk
gekozen voor een andere opzet van de voorzieningverstrekking. Dat
wordt het nieuwe systeem voor de komende decennia. Dat systeem heeft
onder meer de volgende kenmerken:

* Scheiding AAW/WAO-uitkering en voorzieningen, waardoor een
extra loket ontstaat;

* Scheiding werk– en leefvoorzieningen (m.u.v. vervoer) hetgeen onder
omstandigheden leidt tot een extra loket en wat in ieder geval leidt tot
wisseimg van loket bij wijziging van omstandigheden;

* Vergaande decentralisatie door overheveling van de voorzieningen
naar 640 gemeenten, die ieder in hoge mate autonoom zijn in het
bepalen van de inhoud van het beleid. Dit leidt noodzakelijkerwijs
landelijk tot verschillen in beleid en uitvoeringspraktijk in overigens
vergelijkbare gevallen en in die zin tot rechtsongelijkheid;

* Geen verplichte deskundige adviesinstantie, maar vrijheid in de keuze
van adviseurs. Dat betekent dat de kwaliteit van de verstrekking afhangt
van de hoeveelheid geld, die de beslisser letterlijk en figuurlijk over heeft
voor die kwaliteit. Dat maakt ook de (financiële) positie van zo'n
deskundige adviesinstantie heel kwetsbaar: als kwaliteit niet betaalt, ga
je over de kop of je moet die kwaliteit overboord zetten;

* Door de verdeling over 3 instanties, die deels geen centrale sturing
kennen, ontstaat bij eventuele samenloop - c.q. afbakeningsproblemen
e.d. de noodzaak tot méér coördinerend overleg tussen méér instanties.
Dat is minder efficiënt en kost ook extra uitvoeringsgeld;

* Financiering uit de algemene middelen in plaats van uit de premies.

Vorenstaande kenmerken zijn inherent aan het gekozen systeem en
derhalve niet meer te wijzigen en slechts in zeer marginale zin (op
details) bij te stellen, ongeacht de uitkomst van de evaluatie(s). Wat
denkt het kabinet zelf nog te kunnen doen naar aanleiding van de
uitkomst van de evaluatie, indien onverhoopt mocht blijken dat het
nieuwe systeem in de praktijk niet aan de wensen van uitvoerders en
gebruikers voldoet?
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Het overzichtje in de memorie van antwoord, onderaan p. 12, dat
inzicht moet geven in de verdeling over betrokken instanties, gaat uit van
bedragen en niet van personen. Dat geeft nogal een vertekend beeld.
Momenteel bedraagt het aandeel van de werkvoorzieningen ca 10% van
het totale bestand, d.w.z. 45 000 voorzieningen. Omgerekend naar
personen gaat het dan om ca. 20000 mensen. Volgens prognose van
het AAF zal het aandeel van de werkvoorzieningen in de komende jaren
mogelijk oplopen tot 30% van het huidige bestand.

De gesuggereerde oplossingen ter voorkoming van klant-onvriendelijk
beleid bij wisseling van het uitvoeringsloket als de omstandigheden van
de gehandicapte zich wijzigen (een zg. jojo-effect) (memorie van
antwoord, p. 11 e.v.) zijn schijnoplossingen: als de betrokkene de
bruikleenauto mag blijven gebruiken, voorkomt dat niet dat de bijbeho–
rende kilometervergoeding naar een andere instantie overgaat, zodat de
betrokkene zelfs gelijktijdig met 2 instanties voor 1 voorziening wordt
geconfronteerd. De termijn waarvoor een werkvoorziening wordt
verstrekt is per definitie de periode dat de betrokkene werkt. Als die
termijn is verstreken, gaat de voorziening over naar de andere instantie
en wisselt het loket dus meteen. Ook als men zou kiezen voor een andere
termijn (b.v. de termijn van een jaarlijkse herbeoordeling), biedt dat geen
wezenlijke oplossing: het voorkomt niet dat de voorziening overgaat,
doch verschuift slechts het moment waarop. Aan welke andere oplos–
singen denkt het kabinet, of zijn er in feite geen echte oplossingen voor
dit probleem?

Bestaande gevallen worden op enig moment volledig gelijkgesteld met
nieuwe gevallen. Dat zou niet leiden tot een sterk nadelige beïnvloeding
van hun positie, aangezien zowel aan het huidige AAW-systeem als aan
de WVG het beginsel van de goedkoopste adequate verstrekking ten
grondslag ligt. (memorie van antwoord, p. 16) Deze redenering gaat
echter voorbij aan de omstandigheid dat de adequate voorziening in het
huidige AAW-systeem grosso modo het dubbele mag kosten van
hetgeen diezelfde voorziening straks bij de gemeente mag kosten.
«Adequaat» is een rekbaar begrip. Dat voor een gehalveerd budget toch
nog voorzieningen verstrekt kunnen worden, die «adequaat» te noemen
zouden zijn, is zeker denkbaar. Dat daaraan dan vervolgens de conclusie
verbonden wordt dat bestaande gevallen dus ook niet benadeeld worden,
is echter een hele vreemde kronkelredenering.

Wat in de memorie van antwoord opvalt is dat regelmatig verwezen
wordt naar de huidige AAW-regeling en dan niet in die zin dat zaken
dringend moeten veranderen, maar meer als «voorbeeld» (bij de AAW
werkte het ook zo, dus bij de gemeenten kan het op dezelfde manier). De
indruk, die hierdoor wordt gewekt is dat van alle met de herverkaveling
beoogde doelstellingen de bezuinigingsdoelstelling de enige «echte»
reden is. Die indruk wordt versterkt door de passage, die gewijd is aan
het NAB/Detam-voorstel (memorie van antwoord, p. 16, 17): het allerbe–
langrijkste voor het kabinet is de budgetverantwoordelijkheid en die zat
niet in dat voorstel. Dat voorstel dateert echter van het najaar 1991 toen
deze zaken nog niet zo duidelijk lagen als thans het geval is. Tussen dat
moment en het moment van indienen van het onderhavige wetsontwerp
lag echter een periode van 3/4 jaar, die benut had kunnen worden voor
het meewegen van eventuele andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld
een vergelijkbare gebudgetteerde regeling binnen de AAW. Dat klemt te
meer nu het kabinet aan allerhand bijkomende negatieve consequenties
van het eigen voorstel, zoals de personele gevolgen, de overhevelings–
kosten en het behoud van kwaliteit en deskundigheid, bijna 2 jaar lang
geen enkele aandacht heeft besteed. Waarom heeft het kabinet -
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bijvoorbeeld naar aanleiding van de diverse waarschuwende adviezen -
niet zorgvuldiger de voor– en nadelen van het eigen voorstel geïnventari–
seerd en gewogen? Waarom zijn mogelijke alternatieven niet serieus
onderzocht?

Een gebudgetteerde regeling in het kader van de AAW zou met name
het voordeel hebben dat men door de centrale sturing binnen de uitvoe–
ringsorganisatie een begroting kan maken voor het totale beschikbare
budget. Dat biedt de mogelijkheid binnen het budget met kosten te
schuiven, de «pijn» van noodzakelijke bezuinigingen daar te leggen waar
het het minst hard gevoeld wordt en duidelijke prioriteiten te stellen. Zo
had er dan voor gekozen kunnen worden de categorie zwaar gehandi–
capten, die de voorzieningen het hardste nodig hebben, in ieder geval
zoveel mogelijk te ontzien. Tevens zou men hoge prioriteit kunnen geven
aan de handhaving van de kwaliteit van rolstoelen en andere hulpmid–
delen voor gehandicapten.

Het beeld dat de memorie van antwoord (p. 22) schetst van finan–
ciering gericht op het behoud van expertise bij de GMD en de ontwik–
keling van business-unit-voorzieningen is buitengewoon weinig
hoopgevend. Dat is ook het beeld bij GAK/GMD op basis van de tot op
heden opgedane ervaringen. In de huidige situatie is een deskundige
voorzieningendienst betaalbaar te exploiteren, omdat diezelfde dienst
ook de uitkeringen beoordeelt en kan rekenen op een grote vaste kring
van verplichte afnemers, die zowel over de «makkelijke» als over de
«moeilijke» voorzieningen adviezen afnemen. Een dienst, die alleen rnoet
draaien op de voorzienmgen en dan nog voornamelijk op de «moeilijke»
gevallen, wordt voor de afnemers al snel te duur om aantrekkelijk te zijn.
Uiteraard is iedereen een warm voorstander van kwaliteit van voorzie–
ningen/hulpmiddelen voor gehandicapten, maar er is weinig geld
beschikbaar en de markt is klein. Een adviesdienst, die zoveel moet
investeren om de technische know how in huis te hebben en te houden
en vervolgens moet opereren op een relatief kleine markt, terwijl de
afnemers krap bij kas zitten en het geld toch liever uitgeven aan de
voorziening dan aan het advies, is in feite niet commercieel te exploi–
teren. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat het tot op heden
nog niet gelukt is een geldschieter voor de financiering van deze dienst
te interesseren. Kwaliteit van middelen voor gehandicapten is commer–
cieel niet interessant en daarmee ook nog winst maken, lijkt een illusie.
Als men een dergelijke dienst in Nederland wil hebben en houden, dan
zal men die van overheidswege moeten «beschermen». Als men dat niet
opportuun acht, dan zal men nu onder ogen moeten zien, dat de in 25
jaar WAO/AAW-praktijk opgebouwde deskundigheid bij de keuze voor
het thans voorliggende systeem van voorzieningenverstrekking groten–
deels verloren gaat en dat dat een grootschalige onomkeerbare kapitaal–
vernietiging betekent. Het heeft geen zin verstoppertje te spelen door te
doen alsof alle voordelen van het ene systeem te combineren zijn met de
voordelen van het andere systeem. Het is beter om in plaats daarvan een
bewuste keuze te maken en de consequenties daarvan realistisch onder
ogen te zien. Dan komt men later ook niet voor onaangename verras–
singen te staan.

Het is kennelijk de bedoeling, zo valt op te maken uit de memorie van
antwoord (p. 25), alleen vervoersvoorzieningen (en rolstoelen) te
verstrekken aan personen, die verblijven in gezinsvervangende tehuizen
en andere woonvormen. Voorzieningen voor personen in andere typen
AWBZ-inrichtingen worden bij invoering van de WVG beëindigd. Dat
betekent dat alle vervoersvoorzieningen voor met name personen in
verpleeginrichtingen komen te vervallen, want de inrichting heeft
daarvoor geen budget. Het gaat hier met name om de categorie licha–
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melijk gehandicapten, die weliswaar (net) niet voldoende zelfredzaam is
om zich in een gezinsvervangend tehuis of een ADL-cluster te kunnen
handhaven, maar wel net als iedere gezonde Nederlander behoefte heeft
aan het zelfstandig ondernemen van activiteiten buiten de inrichting. Wat
is het motief voor een dergelijk rigoureus ingrijpen in sociale mogelijk–
heden van intramuraal verpleegden? Een verpleeghuis is toch geen
gevangenis en wie daar woont, is toch niet per definitie bedlegerig?

Motief voor overheveling van de dure woningaanpassing naar de
AWBZ zou zijn dat de AWBZ dusdoende een afweging zou kunnen
maken tussen de kosten van thuisverpleging en intramurale verpleging
(Vgl. memorie van antwoord, p. 31). Verblijf in een verpleeginrichting
kost (na aftrek van de eigen bijdrage) nog steeds f 60 000 tot f 80 000
per jaar. Een bouwkundige woningaanpassing gaat 10 tot 20 jaar mee.
Het zullen dan ook nooit de kosten van de woningaanpassing of de
kosten van hulpmiddelen zijn die de balans doen doorslaan naar intra–
murale verpleging, maar veeleer de loonkosten van privéhulp. Die
afwegingsmogelijkheid (intramurale verpleging of particuliere verpleging)
zit echter al in de (toekomstige) AWBZ. Is de werkelijke reden niet vooral
dat de dure woningaanpassingen het gemeentelijk budgetteringssysteem
frustreren (omdat het een groot bedrag ineens is en weinig frequent
voorkomt)? Zo ja, is er dan geen praktischer oplossing denkbaar dan de
zaak (na beoordeling door de gemeente) door te schuiven naar de ziekte–
kostenverzekeraars, die met dit type voorziening geen enkele ervaring
hebben?

In de alinea van de memorie van antwoord (p. 31, 32) betreffende het
maatschappelijk draagvlak wordt gesuggereerd dat bezwaren van bij de
operatie betrokken partijen (en ook van de vele adviesinstanties?) met
een korreltje zout genomen moeten worden, omdat bij deze partijen
eigenbelang in het spel is.

De overheid (schatkist) heeft aan de fiscalisering van de AAW-premie
ca. 12 miljard overgehouden. Van de voorgenomen verhoging van de LB
gaat 1,7 miljard per jaar in de schatkist; alle bijkomende kosten van de
overheveling worden afgewenteld op gehandicapten of het AAF. De
doelstelling van beheersbaarheid is in 2 jaar tijd verschoven naar bezui–
niging, er is «macro» echter geen sprake van bezuiniging (vermindering
van de collectieve lasten), maar van verschuiving in die zin dat er meer
geld naar de schatkist en minder naar andere potjes gaat. Hoeveel
(financieel) «eigenbelang» heeft de overheid zelf in feite bij deze hele
overhevelingsoperatie? Is het niet gerechtvaardigd deze operatie en de
pretense(?) motieven van het kabinet met een gepaste hoeveelheid
wantrouwen te bezien?

De aan het woord zijnde leden van de fractie van Groen Links wilden
ook enkele opmerkingen maken over een ANW-premieheffing voor boven
65-jarigen (zie memorie van antwoord, p. 38) en daarover een vraag
stellen.

Als alternatief voor de oorspronkelijk geplande premiebetaling AAW
voor 65 + ers, die niet door kon gaan omdat de leefvoorzieningen niet
langer in de AAW zouden zitten, heeft het kabinet een reeks andere
inhoudingen/maatregelen voorgesteld, te weten: premiebetaling ANW
(2%), verhoging LB (1%) en verlaging bruto AOW. Inmiddels heeft de
Tweede Kamer echter in meerderheid besloten af te zien van premie–
heff ing ANW voor 65 + ers. Dusdoende valt er bij de 65 4- ers weer een
gat van 2%. Tussen het financieringsplaatje voor 65 + ers en de kabinets–
plannen met betrekking tot de overheveling van de voorzieningen,
bestaat een nauwe samenhang in die zin dat de financieringsproblemen
een direct gevolg zijn van de keuze voor een geheel ander systeem van
voorzieningenverstrekking. Onder die omstandigheden is het raadzaam te
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vragen hoe dat financieringsplaatje er thans uit komt te zien nu de
premieheffing ANW vervalt en of een en ander overigens nog conse–
quenties heeft voor de voorzieningenoperatie.

Op dezelfde pagina van de memorie van antwoord wordt ingegaan op
de hoogte van de bijdrage bij hogere inkomens. Deze leden wensten de
volgende kanttekening te maken.

Bij de modelverordening van de VNG zit als bijlage de concept-tekst
voor een besluit over de eigen bijdragen met diverse varianten. Voor de
voorzieningen in natura (rolstoelen) worden concreet bedragen genoemd.
Deze bedragen lopen op tot f 8000.

Ten aanzien van de alinea op p. 39 van de memorie van antwoord rond
«adequaat» kan toegegeven worden dat «adequaat» inderdaad een
moeilijk objectiveerbaar begrip is. In de AAW (voordien WAO) heeft dat
begrip dan ook in een proces van 25 jaar «handen en voeten» gekregen.
Daarbij had men het voordeel dat de WAO/AAW wordt uitgevoerd door
een beperkt aantal instanties (BV'en) met 1 gezamenlijke adviseur, die in
federatieverband nauw samenwerken. Door de combinatie van decen–
trale uitvoering en centrale sturing en samenwerking kon ook op jurispru–
dentie efficiënt gereageerd worden. Bij de uitvoering door 640
gemeenten ligt het voor de hand dat een begrip als «adequaat» heel
verschillend zal worden ingevuld, terwijl de uniformerende werking van
de jurisprudentie veel geringer zal zijn, omdat de gemeenten een grote
autonomie hebben en een centrale sturing ontbreekt. Dat schept een
vorm van rechtsongelijkheid, die echter onvermijdelijk is, aangezien zij
inherent is aan het gekozen systeem en de wens om deze materie op
deze manier te decentraliseren.

Een opmerking ook ten aanzien van de kwaliteitswaarborg. Bij de in de
memorie van antwoord vermelde handhaving van het kwaliteitsbeleid,
waarvoor mede rijksmiddelen worden ingezet, gaat het alleen om het
onderzoekswerk dat thans door een beperkte groep werknemers van de
GMD in samenwerking met onder meer TNO wordt verricht naar de
kwaliteit van hulpmiddelen. De kosten hiervan zouden ca. f 6 miljoen
bedragen. Het gaat hier echter slechts om een klein deel van het totale
kwaliteitsbeleid.

Een kanttekening vergt eveneens het antwoord in de memorie van
antwoord (p. 47) over de cumulatieve effecten in de eigen bijdragen. Het
antwoord gaat voorbij aan de vraag of inderdaad cumulatieve effecten
tot f 7000 kunnen optreden door de verandering van het voorzieningen–
stelsel. Uiteraard treden die effecten niet op door de overheveling van de
AAW-voorzieningen naar de WVG, maar ook door de hogere eigen
bijdragen voor woningaanpassingen (eveneens WVG) en de diverse
vormen van eigen bijdragen in het kader van de AWBZ (eveneens
onderdeel van de voorzieningenoperatie) en de omstandigheid dat voor
bepaalde groepen voorzieningen alleen nog een beroep op de ABW
resteert. Daarnaast is er uiteraard ook nog eens een samenloop met
andere bezuinigingsmaatregelen en wijzigingen in andere regelingen.

Tenslotte stelden de leden van de fractie van Groen Links nog een
aantal vragen met betrekking tot financiële aspecten, die in de memorie
van antwoord (p. 45 en 47) aan de orde zijn gesteld.

De fiscalisering van de AAW-premie van beneden 65-jarigen over de
periode 1990-1993 heeft de schatkist 5,3 miljard opgeleverd. Daarnaast
ontving men ook 6% extra belasting van de 65 + ers, hetgeen vermoe–
delijk eveneens iets in de orde van grootte van 6 miljard heeft
opgebracht. In totaal heeft deze operatie in 3 jaar ca. 12 miljard extra
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opgeleverd die kon worden aangewend voor de terugdringing van het
financieringstekort. Een en ander had wel tot gevolg dat de AAW-premie
steeg. Die stijging wordt thans niet meer ongedaan gemaakt. Weliswaar
gaat de AAW-premie omlaag, maar tegelijkertijd gaat de loonbelasting
1% omhoog. Die verhoging van de loonbelasting levert per jaar f 2,7
miljard op. Van dat bedrag wordt slechts 1 miljard aangewend voor de
overgehevelde AAW-voorzieningen. Over hoe het met de resterende
f 1,7 miljard zit, is de MvA buitengewoon vaag, maar vermoedelijk staat
hier op een discrete manier dat de overheid de extra opbrengst, die men
de afgelopen jaren uit de gefiscaliseerde AAW-premie heeft genoten,
inmiddels niet meer kan missen en dat men daarvoor al een andere
bestemming op de rijksbegroting heeft. Aldus bezien levert met name de
relatief kleine en kwetsbare groep van gehandicapten in voor de grotere
financiële behoeften van de overheid. Is er voor de overheid nu echt
geen andere manier om aan extra geld te komen dan door het aanpakken
van een van de zwakste groepen binnen de samenleving?

Indien conform het oorspronkelijke plan de 65 + ers (bij de invoering
van Oort in 1990) premieplichtig waren geworden voor de AAW onder
gelijktijdige uitbreiding van de AAW-voorzieningenregeling met 65 + ers,
zou de extra premie-opbrengst (ca. fl. 2 miljard) de meerkosten van
voorzieningen voor 65 + ers (in de royale schatting van 1991 +/- 1,3
miljard) ruimschoots hebben overtroffen, zodat de uitbreiding van de
AAW met 65 + ers niet zou hebben geleid tot een noodzakelijke premie–
verhoging, maar in tegendeel tot een verlaging. Het uitgangspunt van
budgettaire neutraliteit hield vermoedelijk aanvankelijk verband met de
behoefte de collectieve lasten te verminderen en houdt vermoedelijk
thans verband met de gestegen behoefte aan financiële middelen bij de
overheid zelf.

Voor de voorbereiding van het gemeentelijk voorzieningenbeleid is in
1993 reeds 113 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag
is gefinancierd uit de korting op de lopende vervoersvoorzieningen van
de bestaande gevallen (3 x 10%). Gehandicapten hebben dus de
inrichting van de administratie van hun toekomstige uitvoeringsorgaan
zelf mogen betalen. De schatkist heeft dat niets extra's gekost. Overige
overhevelingskosten zijn het kabinet niet bekend. Daar wordt dan ook
gemakshalve alleen naar de WVG en de kosten van de gemeenten
gekeken. Daarnaast zijn er echter ook de invoeringskosten voor de AWBZ
(ca. f 40 miljoen), de overhevelingskosten voor de BV'en en de GMD
(minimaal f 75 miljoen, maar vermoedelijk meer) en de kosten van
afvloeiing van overtollig personeel bij de BV'en en de GMD (fl. 100
miljoen). Deze kosten moeten vermoedelijk worden opgebracht door het
AAF, maar de omstandigheid dat het geld niet uit de algemene middelen
komt, betekent niet dat ze niet moeten worden meegerekend bij de
kosten van de totale voorzieningenoperatie. Tot slot zijn er ook nog de
kosten van de oprichting van de onafhankelijke adviesdienst, die
momenteel geschat worden op f 270 miljoen.

Dat brengt het totaal aan maatschappelijke kosten van de hele voorzie–
ningenoperatie op een half miljard gulden.

De leden van de fractie van Groen Links plaatsten de volgende opmer–
kingen bij de modelverordening van de VNG:

* De definitie van inkomen in artikel 1.1 .b spoort niet met de tekst van
artikel 6, lid 2 WVG. Er is verzuimd te bepalen dat voor kinderen
beneden de 18 jaar naar het inkomen van de ouders wordt gekeken.
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* Artikel 2.11 - aanpassing gemeenschappelijke ruimte in flatge–
bouwen. Hier wordt niet de mogelijkheid geboden de aanwezige lift aan
te passen, zodat gehandicapten, die in een flat wonen en problemen
hebben met de lift altijd zullen moeten verhuizen ook als met een weinig
kostbare aanpassing de bestaande lift voor gebruik door de gehandicapte
geschikt kan worden gemaakt.

* Artikel 4.2 - indicatie voor rolstoel. In de tekst staat niet de indicatie
voor de sportrolstoel. Dat is een omissie, omdat een sportrolstoel
blijkens de toelichting, ook gegeven kan worden aan personen, die voor
het normale verplaatsen nog gebruik kunnen maken van loophulpmid–
delen en dus niet voldoen aan de in de tekst van artikel 4.2 omschreven
indicatie voor een rolstoel.

* Artikel 4.3: Bij verhuizing naar een andere gemeente, wordt de
bruikleen beëindigd en vindt verstrekking in eigendom plaats. Er is niet
voorzien in overname van de bruikleen door de andere gemeente.
Verstrekking in eigendom betekent dat de betrokkene ook zelf voor
onderhoud en reparatie moet zorgen. Bij elektrische en/of ingrijpend
aangepaste rolstoelen kan dat voor de betrokkene zeer bezwaarlijk zijn.

* Artikel 6.2.a: Voorzieningen kunnen nimmer met terugwerkende
kracht tot vóór de datum van aanvraag verleend worden, ook niet in
biizondere gevallen. De huidige AAW-regeling kent die mogelijkheid wel.

Het lid van de fractie van het GPV dankte de bewindslieden voor de
gegeven antwoorden. Kennisneming van de memorie van antwoord heeft
zijn twijfels voor de gevolgen voor de rechtszekerheid van gehandicapten
niet weggenomen. Daarom kwam hij op een aantal punten terug.

Met betrekking tot de financiering meldt de memorie van antwoord
(p. 45), dat de verlaging in 1994 van het belastingtarief in de eerste
schijf 1%-punt minder zal zijn dan de verhoging van het tarief in 1990.
Dit verschil komt neer op 2,7 miljard gulden.

Waarom is hierbij de rentewinst voor de schatkist niet verdisconteerd?

Voor een bedrag van 1 miljard gulden wordt het verschil gerecht–
vaardigd door een aanvulling van het Gemeentefonds t.b.v. voorzie–
ningen die uit de AAW worden overgeheveld. Voor de overige 1,7 miljard
worden andere «oorzaken» genoemd. Deze «oorzaken» zijn in feite
eerder genomen bezuinigingsmaatregelen ten bate van de schatkist.

Is er geen reden terug te komen op deze bezuinigingen, gelet op de
financiële problematiek die voorkomt uit de combinatie van het
uitgangspunt van budgettaire neutraliteit enerzijds en de uitbreiding van
de groep mensen die voor voorzieningen in aanmerking komen ander–
zijds?

Dit lid vroeg ook, zoals de leden van de fractie van Groen Links:
Heeft de afwijzing door de Tweede Kamer van de premieheffing ANW

voor 65 + ers gevolgen voor de door de WVG voorziene veranderingen
van het stelsel van voorzieningen voor gehandicapten?

In antwoord op zijn vraag over de mogelijke cumulatieve inkomensef–
fecten van de verandering van het voorzieningenstelsel, wordt geant–
woord dat er ook andere oorzaken voor inkomensachteruitgang dan
alleen de WVG kunnen worden aangewezen (Zie memorie van antwoord,
p. 47).

Dit antwoord is onbevredigend, alleen al omdat de regering niet alleen
verantwoordelijk is voor de gevolgen van het voorstel WVG, maar
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uiteraard eveneens voor de gevolgen van de andere genoemde beleids–
maatregelen.

Bovendien wordt in de memorie van antwoord niet concreet ingegaan
op de kwantificering van de inkomenseffecten, die door de Vereniging
van Spierziekten wordt geboden. Derhalve vroeg dit lid:

Hoe hoog kunnen de cumulatieve inkomenseffecten van de WVG zijn?
Als uitgangspunt voor een berekening zou kunnen dienen het concept–
besluit inzake de eigen bijdragen dat de VNG heeft geformuleerd.

Is de regering in staat inzicht te geven in de ontwikkeling van de
inkomens van gehandicapten ten gevolge van beleid van de rijks–
overheid?

Met betrekking tot de zorgplicht werd de volgende vraag geformu–
leerd:

Achten de bewindslieden het ontbreken van een vergoeding van de
kosten voor bewassing, kleding, diëten, verwarming, ADL-hulp, huishou–
delijke hulp, driewielers, aangepast speelmateriaal en van computers
voor studiedoeleinden in overeenstemming met de zorgplicht van
gemeenten in de zin van de WVG?

In de modelverordening van de VNG worden alleen ergonomische
belemmeringen genoemd in verband met woningaanpassingen.

Zijn de bewindslieden het met de stelling eens dat ook bijzondere
behoeften van (ouders van) verstandelijk gehandicapten een grond
kunnen vormen voor vergoeding van woningaanpassingen? Vgl. de
beschikking van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, d.d. 25
augustus 1992, inzake een beroep tegen B&W van Venlo.

Valt de ondersteuning van aanpassing van het ouderlijk huis van in een
internaat wonende gehandicapten niet onder de zorgplicht van de
gemeenten volgens de WVG? En weekendvervoer van deze mensen? Zo
nee, achten de bewindslieden dit rechtvaardig, bijvoorbeeld ten opzichte
van bewoners van gezinsvervangende tehuizen?

De bewindslieden gaan ervan uit dat de gemeenten door verhoging
van de doelmatigheid de kosten van vervoer aanzienlijk zullen kunnen
terugdringen.

Wettigen ervaringen van (samenwerkende) gemeenten deze
verwachting? Bij voorbeeld in experimenten met collectief vervoer?

Zullen plattelandsgemeenten hier niet gauw op de grenzen van de
mogelijkheden stuiten?

Zullen aanvullende vervoersvoorzieningen tijdig operationeel zijn, zodat
voorkomen kan worden dat de mobiliteit van gehandicapten ernstig
geschaad wordt?

De raming van een half miljard gulden voor de overgangskosten die de
verandering van het voorzieningenstelsel meebrengt, komt de regering
niet bekend voor (memorie van antwoord, p. 47).

Hoe hoog zullen de totale kosten uitvallen voor de gemeenten, voor de
AWBZ, voor de bedrijfsverenigingen en de GMD (rechtstreeks voort–
vloeiende uit de overheveling en ook in verband met de afvloeiing van
personeel)?

Zullen er extra kosten gemaakt worden door de GMD om de oprichting
van een commercieel werkende adviesdienst mogelijk te maken?

Hoe zullen deze kosten gefinancierd worden?
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Specifieke vragen

De leden van de fractie van het CDA stelden een nadere vraag inzake
artikel 2, tweede lid, en kwamen terug op het gestelde dat bewoners van
intramurale instellingen (waaronder veel vroeg-gehandicapten) niet in
aanmerking kwamen voor voorzieningen die nu vergoed worden door de
AAW. Het betrof hier voorzieningen als rolstoel (thuis), vervoersvoorzie–
ningen, woonvoorzieningen, vergoeding voor extra kleding, bewassing
e.d. Uit het antwoord van de staatssecretaris had de CDA-fractie
begrepen dat de gemeente hier ook geen verantwoordelijkheid voor
heeft.

Moet dit nu zo worden verstaan dat deze vergoedingen (bestaande en
nieuwe) geheel vervallen en de kosten geheel ten laste van de gehandi–
capten - hun ouders of verzorgers - komen?

Indien dit juist is, is dit dan niet een te zware ingreep?
Is het juist dat uit de AAW t.b.v. deze voorzieningen jaarlijks een

bedrag van 45 a 50 miljoen wordt uitgegeven? Een bedrag dat wel
overgeheveld wordt naar het Gemeentefonds maar niet ten goede komt
aan deze doelgroep

Tenslotte stelden de leden van de fractie van de PvdA nog een aantal
specifieke vragen.

Nu gebleken is dat het onmogelijk is de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel voor 1 juli 1993 af te ronden vroegen zij welke
gevolgen voor de invoeringsdatum en het verdere invoeringstraject het
kabinet voorziet. Wat zijn de consequenties voor het bij de Tweede
Kamer aanhangige wetsvoorstel Wijziging premieheffing boven
65-jarigen (23 140)?

Kan aangegeven worden welke consequenties het feit dat een
meerderheid van de Tweede Kamer de premieheffing Anw voor boven
65-jarigen heeft afgewezen, heeft voor de financiële onderbouwing van
het onderhavige wetsvoorstel?

Er bereikte de leden van de Eerste Kamer een aantal brieven van
verontruste ouders van kinderen en jongeren die zijn aangewezen op
scholen en centra voor lichamelijk en meervoudig gehandicapten (o.m.
de al eerder genoemde Vereniging van Ouderorganisaties van dergelijke
instellingen, d.d. 21 juni 1993). Graag hierop een reactie, die ook, zoals
vermeld, is gevraagd door leden van de fracties van CDA en VVD.

Voorts maakten de aan het woord zijnde leden van de fractie van de
PvdA opmerkingen en vroegen:

Voor huishoudelijke hulp t.b.v. boven 65-jarigen worden geen finan–
ciële middelen overgeheveld van de AAW naar de AWBZ, omdat zij
reeds op grond van de AWBZ van deze voorziening gebruik kunnen
maken. Welke invloed hebben de thans bestaande wachtlijsten voor
gezinszorg op de afweging «thuis blijven» versus «opname in een intra–
murale voorziening» bij samenloop met bijvoorbeeld woningaanpassings–
noodzaak boven f 45 000?

Het staatje op pagina 12 van de memorie van antwoord suggereert dat
de werkvoorzieningen slechts een gering deel van het totaal aan voorzie–
ningen voor gehandicapten betreffen. Onder invloed van het volume– en
reïntegratiebeleid ligt het in de lijn der verwachting dat dit aandeel zal
stijgen. Is er enig inzicht in de geprognostiseerde ontwikkeling? En in de
budgettaire gevolgen?
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Indien het volume– en reïntegratiebeleid tot de gehoopte resultaten
leidt, zal het «jojo-effect» zich meer en meer gaan voordoen. De taxatie
van de leden van de PvdA dat dit klantonvriendelijk is en uitvoeringspro–
blemen oproept, delen de bewindslieden niet, omdat «financiële
tegemoetkomingen blijven doorlopen voor de termijn waarvoor deze
worden verstrekt, ook al wisselen de omstandigheden» en kunnen
hulpmiddelen gebruikt blijven worden. Betekent dit bijvoorbeeld dat
iemand die werkloos wordt en een bruikleenauto als werkvoorziening
heeft, de bruikleenauto plus de bijbehorende km-vergoeding behoudt
gedurende zijn/haar werkloosheid ten laste van de AAW? En andersom:
behoudt iemand de van gemeentewege verstrekte voorzieningen als
hij/zij aan het arbeidsproces gaat deelnemen ten laste van de gemeente?

Leidt dit niet tot een budget-vervuiling?
Hoe is de kostenverdeling bij eventuele part-time deelname aan het

arbeidsproces? Is het kabinet voornemens een uren-criterium te introdu–
ceren?

Betekent het feit dat rolstoelen en vervoersvoorzieningen uitsluitend
worden verstrekt ten behoeve van gehandicapten in bepaalde catego–
rieën AWBZ-instellingen (gezinsvervangende tehuizen, grote woonvoor–
zieningen en beschermde woonvoorzieningen) dat alle vervoersvoorzie–
ningen voor personen in verpleeginrichtingen bij inwerkingtreding van de
WVG vervallen? Wat betekent dat voor de mobiliteit van intramuraal
verpleegden?

Is in de concept-VNG-verordening in artikel 1.1.b bewust afgeweken
van het inkomensbegrip in de WVG (artikel 6, lid 2)?

Waarom is in de concept-VNG-verordening (artikel 6, lid 2, a) in
afwijking van de huidige AAW bepaald dat voorzieningen nimmer met
terugwerkende kracht tot vóór de datum van de aanvraag verleend
kunnen worden?

Doelmatigheidswinst op gemeentelijk niveau kan onder meer worden
bereikt door meer voorzieningen in bruikleen te verschaffen. In artikel 4.3
van de concept-verordening van de VNG wordt bepaald dat bij verhuizing
naar een andere gemeente de bruikleen wordt beëindigd en verstrekking
in eigendom plaatsvindt. Dient dit de doelmatigheid?
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