62ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 136 leden, te weten:
Aarts, Abma, Andela-Baur, Van den
Anker, Van Baars, B. Bakker, M. Bakker, Ter Beek, De Beer, Beinema, Van
den Bergh, Bischoff van Heemskerck,
Blaauw, H. A. de Boer, J. J. P. de Boer,
Bolkestein, De Boois, Borgman,
Borm-Luijkx, Braams, Bremen, Brinkhorst, Van den Broek, Buikema, Van
der Burg, Buurmeijer, Castricum, G. M.
P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen,
Couprie, G. C. van Dam, M. P. A. van
Dam, Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dolman,
Duinker, Engwirda, Epema-Brugman,
Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Ginjaar-Maas, De Graaf, Gualthérie van
Weezel, De Hamer, Hartmeijer, Van
Heel-Kasteel, Van der Hek, Hennekam,
Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Jansen, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keja, Van Kemenade, Keuning,
Knol, Koekoek, Kolthoff, Kombrink Konings. Korte-van Hemel, De Korte,
Kosto, Krijnen, De Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, Langedijk-de Jong,
Lansink, Lauxtermann, Van Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers,
Mateman, Meijer, Mertens, Mommersteeg, Müller-van Ast, Niessen, Nijhof,
Nijpels, Nypels, Van Ooijen, Patijn,
Paulis, Ploeg, Poppe, Rempt-Halmmans, de Jongh, Rienks, Rietkerk, Roethof. Van Rossum, Salomons, Van der
Sanden, Schaapman, Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, Van der Spek,
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen,
Terlouw, Van Thijn, Den Uyl, Veerman,
Veldhoen, Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, De Voogd, B. de Vries,
K. G. de Vries, Waalkens, Waltmans,
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wisselink,
Wolff, Wöltgens, Worrell, Wutrich-van
der Vlist, Van Zeil en Zijlstra,
en de heren Wiegel, Vice-Minister-President. Ministervan Binnenlandse Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie,
Pais, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Tuijnman, Minister van
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Verkeer en Waterstaat, Van Aardenne,
Minister van Economische Zaken, AIbeda, Minister van Sociale Zaken, mevrouw, Gardeniers-Berendsen, Minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heren Van Trier, Minister
van Wetenschapsbeleid, Hermes,
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Brokx, Staatssecretaris
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, De Graaf, Staatssecretaris
van Sociale Zaken, en mevrouw Kraaije
veld-Wouters, Staatssecretaris van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Voortman, Toussaint, Schakel en
Roels, wegens bezigheden elders;
Dankert, Voogd en Portheine, de hele
week, wegens verblijf buitenslands;
Hartmeijer, Spieker, Beckers-de Bruijn
en Moor, wegens ziekte, de hele week;
Haas-Berger, ook morgen, wegens andere verplichtingen;
en van Staatssecretaris De Jong, wegens buitenlandse verplichtingen.
Deze berichten w o r d e n voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De ingekomen stukken
staan op een lijst, die op de tafel van
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het einde van deze vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen, neem
ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.
Geen van beide Kamers der StatenGeneraal heeft uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd van de internationale
overeenkomst met Cyprus betreffende
het internationale wegvervoer
(16 624), welke op 10 februari 1981 aan
de Kamer is overgelegd.
Ik stel voor, dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Ingekomen stukken
Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel voor - zoals ik de
leden al heb medegedeeld - de sternmingen in verband met wetsontwerp
Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (Medezeggenschap in
kleine ondernemingen) (15 893) onmiddellijk te houden na de regeling
van werkzaamheden.
Ik stel voor, na de stemmingen over
de Wet voorzieningen gezondheidszorg (14 181) ook te stemmen over de
tijdens de uitgebreide vergadering van
de vaste Commissie voor de Volksgezondheid over de Notitie over de Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg
(16 224) voorgestelde moties - indien
voldoende ondersteund.
Het wetsontwerp Wijziging van
Hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken)
voor het jaar 1979 (16 159) kan van de
agenda (aanvang donderdag 19
maart) worden afgevoerd, omdat de
behandeling hiervan reeds heeft
plaatsgevonden.
Ik stel voor, aan de orde te stellen bij
de aanvang van de vergadering van
donderdag 19 maart a.s. de ontwerpen
van rijkswet:
Naturalisatie van de Agrela, Gabriel
en 20 anderen (16 485, R 1152);
Naturalisatie van Achong, Edgar
Urich en 23 anderen (16 486, R 1153).
Overeenkomstig de voorstellen van de
Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Castricum, die het heeft gevraagd.
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Via de woordvoerder
van de Regering na afloop van het kabinetsberaad van afgelopen vrijdag en
via een bericht in de Staatscourant - i k
zou zeggen: léés die k r a n t - van gisteren hebben wij kennis kunnen nemen
van het feit dat de Ministerraad heeft
besloten, de Ministervan Economische Zaken te machtigen besprekingen te voeren met het Zweedse Volvo-concern inzake haar Nederlandse
vestiging Volvo Car. De Ministerraad
zou ook hebben besloten dat Volvo
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Voorzitter
Car opnieuw voor financiële steun in
aanmerking zou moeten komen. Ik citeer de Staatscourant: 'Hierbij heeft de
Ministerraad in acht genomen de
voornemens van de raad van bestuur
van Volvo Car bv o m door middel van
reorganisatie en rationalisatie de uitgangspositie van Volvo Car bv voor de
komende jaren te versterken.' Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag u of de Minister van Economische Zaken via uw
bemiddeling een brief aan de Kamer
zou kunnen sturen over de wijze waarop de beslissing die vrijdag in het kabinet is g e n o m e n zich verhoudt tot een
door de Kamer aanvaarde motie van
17 december 1980, waarin wordt uitgesproken:' (...) verzoekt de Regering,
de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van de besprekingen die begin 1981 tussen de
Staat en Volvo Car Corporation dienen
plaats te vinden, en te bewerkstelligen
dat de door de raad van bestuur van
Volvo Car voorgestelde saneringsoperatie w o r d t opgeschort, zodat de Kamer zich een oordeel kan vormen over
de uitkomst van de besprekingen tussen de Staat en Volvo Car Corporation.'
Ik zou het op prijs stellen wanneer
in de brief van de Ministervan Economische Zaken met name de relatie tussen de voorgenomen steunoperatie en
het in gang zetten van de saneringsoperatie uit de doeken kon worden gedaan.
De Voorzitter: Ik zal dat verzoek graag
overbrengen. Ik geef het w o o r d aan de
heer Waltmans, die het heeft gevraagd.
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik verzoek u, de Ministers
van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken te vragen, spoedig een
brief aan de Kamer te sturen met de
nodige inlichtingen over de samenwerking tussen DSM en Zuidafrikaanse ondernemingen met betrekking tot
de oliewinning op het Engelse, dan
wel Schotse gedeelte van de Noordzee.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ondersteun het verzoek
van de heer Waltmans van harte. Ik teken erbij aan dat de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd, aan de Kamer een briefte sturen met daarin de
uitkomst van het beraad over de mogelijke instelling van een olie-embargo
door Nederland tegen Zuid-Afrika.
Ik heb horen verluiden - ik weet het
uiteraard niet zeker - dat het kabinet
aanstaande vrijdag daarover zou beslissen.
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Ik zou van de gelegenheid gebruik
willen maken om u te vragen, mijnheer de Voorzitter, de Regering te benaderen met de vraag wanneer wij deze toegezegde brief tegemoet kunnen
zien, opdat het dan ook mogelijk zal
zijn de door de heer Waltmans gevraagde brief en de brief van de Regering over het olie-embargo gezamenlijk te behandelen en wel - conform de
eerder door de Regering gedane toezegging - vóór het paasreces.
De Voorzitter: Ik zal beide verzoeken
doorgeleiden.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de Ondernemings
raden (Medezeggenschap in kleine ondernemingen) (15 893).
De Voorzitter: Ik deel mee, dat de heer
Van lersel zijn amendement op stuk nr.
29 intrekt in verband met de derde nota van wijziging.
Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-Van Dis
(stuk nr. 39,1) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de
PSP, de BP en DS'70 tegen dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op stuk
nr. 39 voorkomende amendement als
aangenomen kan worden beschouwd.
Het amendement-Poppe en Beckersde Bruijn (stuk nr. 16,1) w o r d t bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat door de verwerping
van dit amendement de overige op stuk
nr. 16 voorkomende amendementen als
verworpen kunnen worden beschouwd
en dat over de amendementen,
voorkomende op stuk nr. 31, niet meer
hoeft te worden gestemd.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 2 1 ,
I) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en DS'70 voor dit amendement
hebben gestemd.
Onderdeel A van artikel I, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
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gewijzigde amendement-Van Dis (stuk
nr. 39,1) wordt zonder stemming aangenomen.
Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 22,
I) tot invoeging van een onderdeel BA
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en DS'70 voor dit amendement
hebben gestemd.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr.
10) tot invoeging van een onderdeel
BA wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr.
15) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Onderdeel BB wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Van der Spek tot invoeging van een nieuw onderdeel C
(stuk nr. 34) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, D'66, de PPR en de CPN voor
dit amendement hebben gestemd.
Het begin van onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van der Spek (stuk
nr. 32,1) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Ik neem aan, dat door de verwerping van dit amendement het andere
op stuk nr. 32 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr.
I I ) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en van de BP tegen
dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Van lersel en Keja (stuk nr. 38) wordt bij zitten
en opstaan aangenomen.
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Voorzitter
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en de BP tegen dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 22,
II) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en DS'70 voor dit amendement
hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Poppe
c.s. (stuk nr. 24,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Poppe
c.s. (stuk nr. 24, II) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Poppe
c.s. (stuk nr. 24, III) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk
nr. 24, IV) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Lid 2 van artikel 35a wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, DS'70, de CPN
en de PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Lid 3 van artikel 35a wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Nypels (stuk
nr. 21, II) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66 voor dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde artikel 35a wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Nypels (stuk
nr. 21, III) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het amendement-Van Dis (stuk nr. 27)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en het GPV voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 18) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Lid 1 van artikel 35b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Dis (stuk nr.
39, II) wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde amendement-Van Dis
(stuk nr. 36) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.

Het nader gewijzigde amendementVan Dis tot invoeging van een nieuw
lid 2 (stuk nr. 40) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en het GPV voor dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de VVD en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.

Lid 1 van artikel 35a van onderdeel C,
zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Poppe c.s.
(stuk nr. 11) en het gewijzigde amendement-Van lersel en Keja (stuk nr. 38)
wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede tot en met het vierde lid
van artikel 35b wordt zonder stemming aangenomen.
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Het amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 17,1) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Ondernemingsraden

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP tegen dit amendement heeft gestemd.
Ik neem aan, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 17 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden beschouwd.
Lid 5 van artikel 35b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Beckers-de Bruijn (stuk nr.
17, I en II) w o r d t zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 23)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, DS'70
en de PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 20, I) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 20 voorkomende amendement
als verworpen kan worden beschouwd.
Lid 6 van artikel 35b wordt zonder
stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel 35b wordt zonder stemming aangenomen.
Onderdeel C w o r d t zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 19) w o r d t bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP tegen dit amendement heeft gestemd.
Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Beckers-de Bruijn (stuk nr. 19),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 21,
IV) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66 voor dit amendement hebben gestemd.
Onderdeel E w o r d t zonder stemming
aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
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Voorzitter
Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

zakelijke bezwaren die wij hebben,
hebben w i j uiteindelijk gemeend ons
niet tegen het wetsontwerp te moeten
keren.

De Voorzitter: Ik stel voor, over het
wetsontwerp volgende week dinsdag
te stemmen.

D

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de eindstemming over
het wetsontwerp Gemeentelijke Herindeling van Zuid-Limburg (15 521).
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het is bekend dat de fractie
van D'66 tijdens de behandeling van
dit wetsontwerp grote problemen
heeft gehad met de opstelling van de
Regering in deze kwestie. Wij vinden
het erg jammer dat de Regering niervan grotendeels een prestigeslag heeft
gemaakt en dat nauwelijks een inhoudelijke discussie heeft kunnen plaatsvinden over de hoekstenen van het
ontwerp.
De Minister heeft op geen enkele
wijze kunnen aantonen dat uit bestuurlijk oogpunt 5 gemeenten in de oostelijke mijnstreek niet wenselijk zijn. Het
is erg teleurstellend te moeten constateren dat de vele zakelijke argumenten
die door onze fractie in het debat naar
voren zijn gebracht, nauwelijks zijn
weerlegd.
De Minister had de Kamer niet voor
de keuze mogen stellen van 2 principieel onvergelijkbare zaken: het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Hoensbroek en de v o r m i n g van een
zogenaamde SUN-gemeente.
Illustratief is dat het de Minister om
het even was welke van de 2 mogelijkheden uiteindelijk zou worden gekozen. Een gemeente van 23.000 inwoners zoals Hoensbroek had niet mogen
worden opgeheven. Wij zijn wel verheugd over het feit dat Beek-Spaubeek
als zelfstandige vliegveldgemeente is
ontstaan, mede als gevolg van een
amendement van onze zijde.
Deze inhoudelijke bezwaren, die de
fractie van D'66 tegen het wetsontwerp had, hebben uiteindelijk echter niet opgewogen tegen het belang
van een snelle oplossing van de problemen voor de provincie Limburg. Na
13 jaar discussie over de gemeentelijke herindeling werd het hoog tijd dat
uiteindelijk in de Kamer de knoop
werd doorgehakt. Ondanks de grote
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De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De PPR-fractie zal uit overtuiging tegen het wetsontwerp sternmen. Dat hangt niet alleen samen met
het feit dat naar onze mening het wetsontwerp niet verbeterd is, maar vooral
met het feit dat de Minister de door
hen opgebouwde verdedigingslinie
ten aanzien van Gulpen, Geleen en
Heerlen snel heeft verlaten toen het
o m Gulpen en o m Beek ging en toen
hij ten aanzien van Heerlen de verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij heeft de
Kamer op een gegeven moment voor
het blok gezet - ik wil het nu niet hebben over de verantwoordelijkheid van
degenen in de Kamer die zich voor het
blok laten zetten - en hij heeft daarmee een volstrekt oneigenlijk element
geïntroduceerd in een toch normaal
herindelingsvoorstel, zij het dat het
van enige omvang was.
Wij betreuren het dat van dit soort
methoden de gemeente Hoensbroek
het slachtoffer is geworden.
De Voorzitter: Ik moet opmerken dat
het betoog van de heer Waltmans zich
bewoog op het randje van wat een
stemverklaring is. Naar ik constateer is
de heer Waltmans zich daarvan bewust.
Dan zullen w i j het daarbij laten.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Onze fractie zal uit overtuiging voor het wetsontwerp stemmen.
Hier ligt een belangrijk stuk wetgeving
vast. De Kamer heeft op een aantal
punten met onze hartelijke instemming correcties aangebracht. Het
wetsontwerp is ontstaan in het Limburgse. Wij hopen dat Limburg ermee
vooruit kan.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de BP tegen dit
wetsontwerp hebben gestemd.

D
De heer Van der Spek (PSP): Over
wetsontwerp nr. 16032, Wijziging van
enige wettelijke bepalingen betreffende leden van het Koninklijk Huis, kan
naar mijn mening nu niet worden gestemd. In dit wetsontwerp worden vijf
personen als leden van het Koninklijk
Huis genoemd, terwijl het wetsontwerp dat hieraan vooraf behoort te
gaan, nr. 15673, waarin precies wordt
vastgelegd wie tot het Koninklijk Huis
behoren, nog niet is aangenomen,
sterker nog, door de Regering is ingetrokken.
Wanneer de mogelijkheid bestaat, al
is het maar een theoretische, dat in het
wetsontwerp Lidmaatschap van het
Koninklijk Huis een aantal leden wordt
genoemd dat kleiner is dan het aantal
genoemd in het nu voor ons liggende
wetsontwerp, komt men in een o n m o gelijke situatie terecht.
Alhoewel de Minister-President in
zijn brief van 22 december 1980, waarin hij de intrekking van het wetsontwerp
nr. 15 673 aankondigde, wel zei dat wat
de Regering betreft met de behandeling van wetsontwerp nr. 16032 kon
worden voortgegaan, verwijs ik naar
hetgeen de Ministervan Binnenlandse
Zaken, bij behandeling van beide wetsontwerpen in juni 1980 zei. Hij vroeg na
aanneming van het amendement-Brinkhorst schorsing van de beraadslaging
over het wetsontwerp Lidmaatschap
Koninklijk Huis.
Hij vroeg ook schorsing voor dit
wetsontwerp wijziging van enkele wettelijke bepalingen betreffende leden
van het Koninklijk Huis wegens de
nauwe samenhang van beide wetsontwerpen. Dit was mijn inziens juist. Die
aanduiding wordt niet ontkracht
door een brief van de Minister-President waarin kennelijk het verband tussen beide ontwerpen niet meer wordt
gezien. Zolang er geen wettelijke regeling is waarin precies is vastgelegd wie
tot het Koniklijk Huis behoren, kan
naar mijn mening dit wetsontwerp niet
worden afgehandeld.
De Voorzitter: De heer Van der Spek
stelt voor, het wetsontwerp tot nader
order aan te houden.
De beraadslaging over het voorstel
van orde wordt geopend.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Wijziging van enige wettelijke bepalingen
betreffende de leden van het Koninklijk Huis (16032).
De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
de heer Van der Spek, die het heeft gevraagd, over de orde.

Ondernemingsraden
Zuid-Limburg
Koninklijk Huis

D
M e v r o u w Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Mijn
fractie zal het voorstel van de heer Van
der Spek niet steunen, omdat het voor
de aanneming van dit wetsontwerp
helemaal niet nodig is dat er een wet is
die regelt wie lid is van het Koninklijk
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Kappeyne van de Coppello
Huis. De leden van het Koninklijk Huis
die in dit wetsontwerp zijn bedoeld
worden heel duidelijk genoemd. Daarvoor is geen algemene wet nodig die
uitmaakt wie lid is van het Koninklijk
Huis, net zo min als het ontbreken van
een wet op het lidmaatschap van het
Koninklijk Huis een belemmering was
om een financieel statuut op leden van
het Koninklijk Huis aan te nemen. Bovendien hebben wij altijd nog een
grondwetsbepaling die op leden van
het Koninklijk Huis doelt zonder dat de
organieke regeling daarvan bij wet
heeft plaatsgevonden.
Ik geloof dat het heel juist was dat
ook de behandeling van dit wetsontwerp werd geschorst toen de Regering de Kamervroeg de behandeling
van het andere wetsontwerp te schorsen. In de praktijk is gebleken dat de
samenhang alleen betrekking had op
de considerans. Die is nu gewijzigd.
Dat betekent dat dit wetsontwerp wel
degelijk als afzonderlijk wetsontwerp
kan worden afgehandeld. Mijn fractie
wil dat nu ook doen.

D
De heerPatijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb even moeten nadenken over het verzoek van de heer Van
der Spek om de behandeling van wetsontwerp 16 032 verder te schorsen. Dat
is mogelijk, maar niet o m de reden die
de heer Van der Spek heeft genoemd.
Er is naar mijn oordeel geen samenhang.
Ik heb zelf namens mijn fractie aangedrongen op een beperking van het
lidmaatschap van het Koninklijk Huis.
Ik had daartoe een zeer verstrekkend
amendement ingediend, dat het niet
heeft gehaald. Mijn fractie heeft vervolgens haar stem gegeven aan het
emendement-Brinkhorst, dat een beperking inhield.
Desondanks meenden wij niet te
moeten komen tot amendering van
het onderhavige wetsontwerp. Het
gaat hier immers o m overige bepalirv
gen betreffende leden van het Koninklijk Huis, Ik vind met name de schrapping in het Wetboek van Strafrecht op
het punt van de beledigingsbepalingen, waardoor het aantal beledigingsbepalingen aanzienlijk wordt uitgedund, van zeer groot belang. Bovendien is het uitermate belangrijk dat
men niet meer uit het kiesrecht ontzet
kan worden vanwege een belediging
van een lid van het Koninklijk Huis.
Daarom menen wij dat de behandeling
voortgezet kan worden.
Ik hoop met de heer Van der Spek
dat er toch nog een wet op het lid-
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maatschap van het Koninklijk Huis zal
komen. Dit staat een aanneming van
dit ontwerp op dit moment echter niet
in de w e g .

D
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De argumenten die
zijn aangevoerd door mevrouw Kappeyne van de Coppello en de heer Patijn zijn volstrekt steekhoudend. Ook
wij zijn ervan overtuigd dat de schorsing van de behandeling destijds terecht was. Er lag toen immers een samenhang tussen de beide wetsontwerpen. De tweede nota van wijziging,
op stuk nr. 9, die wij op 5 maart hebben ontvangen, toont dat ook aan. Nu
deze nota van wijziging op tafel ligt
kan het wetsontwerp, naar de overtuiging van de fractie van het CDA, heden
worden afgedaan.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij volledig aansluiten bij
wat mevrouw Kappeyne en de heren
Patijn en Van der Sanden hebben opgemerkt. De Regering heeft indertijd
gemeend schorsing van de behandeling van beide wetsontwerpen te moeten vragen. Mevrouw Kappeyne en de
heer Van der Sanden hebben nu gewezen op de tweede nota van wijziging,
die de considerans van dit wetsontwerp verandert. Ook naar mijn
overtuiging staat niets een stemming
over dit wetsontwerp in de weg.

De beraadslaging wordt gesloten.
Het voorstel van orde van de heer Van
der Spek wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de PSP voor dit voorstel
van orde heeft gestemd.
Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van
Economische Zaken, te weten:
de motie-Kolthoff over de structuur
van de markt voor farmaceutische
produkten (16400-XIII, nr. 90);
de motie-Van lersel en Van Dijk over
de exportbevordering (16 400-XIII, nr
92).
De Voorzitter: Mij is gevraagd o m heropening van de beraadslaging. Ik stel
voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb een kleine wijziging
aangebracht in de derde overweging
van mijn motie op stuk nr. 90. Ik heb
dat gedaan om de terminologie meer

Minister van Aardenne van Economische Zaken met op de achtergrond Minister de Ruiter van
Justitie

Koninklijk Huis
Economische Zaken
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Kolthoff
in overeenstemming met die van de
Wet economische mededinging. In het
kader van die wet beweegt zich immers het onderzoek waarover de m o tie handelt. Een andere reden was dat
ik tegemoet wilde komen aan bezwaren van sommige kanten, waar men
meende dat de in de motie gebruikte
formulering erop duidde dat de
machtsvorming in deze sector reeds
zou vaststaan.
Motie
De Voorzitter: De heer Kolthoff heeft
zijn motie op stuk nr. 90 gewijzigd in
die zin, dat in de alinea die begint met
de woorden 'van mening', de w o o r d e n
'economische machtsvorming' worden vervangen door de w o o r d e n : mogelijk bestaande economische machtsposities.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie, die nr. 94 (16 400-XIII) krijgt,
voldoende ondersteund.
Ik constateer dat de Kamer er geen bezwaar tegen heeft, dat over deze motie
aanstonds wordt gestemd.

merkwaardige wijze o m te springen
met het budgetrecht van de Kamer. Indien men opvattingen en overwegingen had als in de motie zijn vervat,
hadden die heel goed onderdeel kunnen uitmaken van het debat over de
begroting. Zij hadden desgewenst tot
de nodige amendering kunnen leiden.
Men heeft daarvan afgezien en komt
als mosterd na de maaltijd met deze
motie aandragen. Dit vinden w i j een
slechte procedure. Ook o m deze reden
zullen wij van harte tegen de motie
stemmen.
De gewijzigde motie-Kolthoff
(16 400-XIII, nr. 94) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP tegen deze motie
heeft gestemd.
De motie-Van lersel en Van Dijk
(16 400-XIII, nr. 92) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en de BP tegen deze motie hebben gestemd.

De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Het woord is aan de
heer Van der Hek voor het afleggen
van een stemverklaring.

D
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil een stemverklaring afleggen over de motie-Van lersel
en Van Dijk. Er is al een eerdere motie-Van lersel geweest, waarin de Regering werd gevraagd f 150 min u i t t e
trekken voor het aangegeven doel. Deze motie is door de Kamer met een
overweldigende meerderheid aanvaard. In het licht van die motie is motie nr. 92 een onbegrijpelijke, welhaast
overbodige.
Vervolgens heeft de Kamer een
amendement van mij om de motieVan lersel ten uitvoer te leggen verworpen. Het CDA heeft daartegen gestemd en is gekomen met de motie die
thans voorligt. Gegeven deze gang
van zaken achten wij de motie-Van lersel en Van Dijk eigenlijk een afleidingsmanoeuvre en daarom al zullen wij tegen stemmen.
Er is nog een reden om tegen te
stemmen. Men tracht thans op een
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De Voorzitter: Naar aanleiding van de
verklaring van de Minister stel ik voor,
de beraadslaging te heropenen.
Daartoe w o r d t besloten.

D

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gezegd dat het onderzoek aan de gang is en dat ik het zoveel mogelijk zal bespoedigen. Ik laat
het oordeel over de motie aan de Kamer over.

beleid op het gebied van de scheepvaart. Het doel van de motie is, de Nederlandse zeescheepvaart in een
zelfde uitgangspositie te brengen als
de buitenlandse concurrentie. In de
besprekingen van het kabinet over de
rijksbegroting voor het volgend jaar,
die nog moeten worden aangevangen,
zal de strekking van de motie aan de
orde worden gesteld en afgewogen.
Dan kom ik op motie nr. 6 van mev r o u w Epema en de heer De Hamer. In
het licht van het gestelde in de Nota
zeescheepvaart meen ik, dat aanvaarding van de motie minder opportuun
is. Er is nog overleg tussen het bedrijfsleven en de Staatssecretaris van
Financiën. Een van de vragen waarvoor een oplossing moet worden gevonden is, in hoeverre een afzonderlijke toepassing van de WIR voor deze
tak van het bedrijfsleven wenselijk is.
Ik ontraad de aanneming van de motie
van m e v r o u w Epema en de heer De
Hamer.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties ingediend tijdens de uitgebreide commissievergadering van 2
maart 1981 over de Zeescheepvaart
(16 296,16 575 en 16 400-XII, nr. 47), te
weten:
de motie-Blaauw over de concurrentiepositie van de Nederlandse zeescheepvaart (16 296, nr 5).
de motie-Epema-Brugman en De
Hamer over gerichte steun voor de Nederlandse zeescheepvaart (16296, nr.
6).
De Voorzitter: Naar mij is gebleken,
worden deze moties voldoende ondersteund.
Ik geef het woord aan Minister Tuijnman.

D
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Ik had met de commissie afgesproken, dat ik van tevoren nog schriftelijk het oordeel van de Regering over
beide moties zou geven. Ik richtte mij
daarbij op de volgende week. Ik heb de
stemming over de moties, onverwacht
voor mij, op de agenda van vandaag
zien staan. In afwijking van de afspraak
zal ik daarom nu een mondelinge verklaring afleggen.
Mijnheer de Voorzitter! De Regering
ziet de motie-Blaauw op stuk nr. 5 als
een ondersteuning van haar

Economische Zaken
Zeescheepvaart

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Vindt de Minister dan niet dat in het kader van de motie-Blaauw ook een andere wijze van
steunverlening overwogen zou kunnen worden om de Nederlandse zeescheepvaart op dat goede peil te krijgen, want men is er nog niet. Dat zou
ook een goede zaak zijn. Het is de Minister bekend dat wij in de UCV meer
bezwaren naar voren hebben gebracht
dan het enkele feit dat men het over de
definities niet eens kan worden. Ook
hebben w i j gepleit voor meer gerichte
steun. Naar mijn mening is de Nederlandse zeescheepvaart meer geholpen
met de methode die wij voorstaan.

D
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Zonder mij te willen uitspreken
over het voor of tegen van een bepaalde keuze, wijs ik erop dat in de motieBlaauw de Regering wordt uitgenodigd op korte termijn plannen te ontwikkelen opdat de Nederlandse
scheepvaart kan rekenen op het handhaven van de goede concurrentiepositie in de jaren negentig. Dat houdt naar
mijn mening in dat ook zaken die door
mevrouw Epema zijn genoemd, meegewogen kunnen worden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De motie-Blaauw (16 296, nr. 5) wordt
bij zitten en opstaan aangenomen.
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voor vakantiebungalows in de recreatiesfeer (16400-XIII, nr. 87).
De Voorzitter: Op verzoek van de heer
De Korte stel ik voor, de beraadslaging
te heropenen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik verzoek u de motie op nr.
86, die door de heer Portheine en rnij is
ingediend, aan te houden, aangezien
het dictum onvoldoende waarborg
geeft tegen oneigenlijk gebruik. Wij
willen dat nog nader aanpassen.
De Voorzitter: Overeenkomstig het
verzoek van de heer De Korte stel ik
voor, zijn motie op stuk nr. 86
(16400-XIII) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De wetsontwerpen 16 400-IX B, nrs. 4
en 15,16400-IXA, nrs. 1 en 4 en
16 400-H, nr. 1, worden achtereenvolgens, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De motie-Beckers-de Bruijn c.s (16401,
nr. 46) w o r d t bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP afwezig is en dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PvdA, de PSP, de CPN en
DS'70 voor deze motie hebben gestemd.
De motie-De Korte en Portheine
(16400-XIII, nr. 85) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De heer Tuijnman, Minister van Verkeer en Waterstaat

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP, thans afwezig is en
dat de aanwezige leden van de fracties
van de PSP en de CPN tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Epema-Brugman en De Hamer (16 296, nr. 6) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de
PPR voor deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de stukken over de zeescheepvaart (16296, 16575 en
16400-XII, nr. 47) voor kennisgeving
aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
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Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met hoofdstuk IXB (Financiën) van de rijksbegroting voor 1981
(16 400-IXB);
hoofdstuk IXA (Nationale Schuld)
van de rijksbegroting voor 1981
(16400-IXA);
de begroting van het Staatsmuntbedrijf voor 1981 (16400 H) en over:
de motie-Beckers-de Bruin c.s. over
de effectiviteit van de belastingheffing
(16401, nr. 46);
de motie-De Korte en Portheine over
een WIR-regeling na brand- of stormschade(16400-XIII, nr. 85);
de motie-De Korte en Portheine over
een WIR-regeling voor lesauto's van
erkende rijschoolhouders (16 400-XIII,
nr. 86);
de motie-De Korte en Portheine over
het ontwerpen van een WIR-regeling
Zeescheepvaart
Financiën
Nationale Schuld
Staatsmuntbedrijf
Spoorwegexploitatie

De motie-De Korte en Portheine
(16400-XIII, nr. 87) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN, de PSP en het GPV tegen deze motie hebben gestemd.

Aan de orde is de stemming over de
motie-Rienks c.s. over de exploitatie
van de spoorlijn Enschede-Gronau
(14390, nr. 285), ingediend op 11
maart 1981.
De motie wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor deze motie hebben gestemd.
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Voorzitter
Ik stel voor, het verslag van een m o n deling overleg over de spoorlijn Enschede-Gronau (14390, nr. 283) voor
kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschappen) van de rijksbegroting voor 1981 (16 400-VIII)
De Voorzitter: Op verzoek van de heer
Mertens stel ik voor, de beraadslaging
te heropenen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Op stuk nr. 61 heeft de Minister ons toegezonden een brief,
waarin hij uiteenzet, hoe de verhoging
van de collegegelden voor het HBO
voor de groep, die daardoor extreem
zou worden getroffen, namelijk degenen, die in het hoger beroepsonderwijs doubleren, wellicht kan worden
gecompenseerd. Nu m u n t dat schrijven met name uit door het exemplarische karakter.
Mijn vraag is, of kan worden aangegeven, o m hoeveel studenten het gaat.
Kan worden aangegeven, hoe groot
het bedrag is, dat met de verschuiving
intern is gemoeid? Kan aangegeven
worden hoe voor een bedreigde categorie mensen - waarbij ik denk aan de
middenstand - voor wie juist het toerekenen van een percentage in het bedrijfsvermogen vaak een bottle-neck
vormt een compensatie kan worden
geboden?
Bij het indienen van de amendementen op stuk nr. 49 hadden wij als voorwaarde gesteld, dat de Kamer van de
Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Binnenlandse Zaken
bericht zou hebben gekregen, dat de
basis, waarop w i j ons amendement
hebben gestoeld (de fiscalisering van
de interim-ziektekostenregeling) zou
worden doorgetrokken naar de andere
ambtenareninkomens. Een zodanige
mededeling heeft ons niet bereikt. Dat
is de reden, waarom w i j de amendementen op stuk nr. 49 moeten intrekken.
De Voorzitter: Aangezien de amendementen-Mertens (stuk nr. 49,1 t/m XI)
zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben op stuk nr. 60
een motie ingediend, welke betrekking
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heeft op de grondwettelijke vrijheid
van ouders, leerlingen en studenten op
het door hen verlangde onderwijs. De
Staatssecretaris heeft deze motie als
voorbarig en ook als overbodig gekwallficeerd. Voor die kwalificatie
zwicht ik niet, maar het lijkt ons beter,
de behandeling van deze motie aan te
houden tot de behandeling van de toegezegde notitie over de knelpunten bij
de planprocedure.
De Voorzitter: Ik stel voor, te voldoen
aan het verzoek van de heer Mertens
om zijn motie (16 400—VIII, nr. 60) van
de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
De kwantitatieve gegevens, waarom
de heer Mertens vroeg, kunnen worden geleverd. Ik heb deze op dit moment nog niet tot mijn beschikking. Ik
hoop de gegevens echter binnen enkele minuten te krijgen. Wellicht kan ik
deze dan via u aan de Kamer ter kennis
brengen.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt het wetsontwerp
16 400-VIII, nr. 30.
Het begin van artikel I en de artikelen 1
tot en met 39 worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38,1) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP nog afwezig is en dat
de aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.

Artikel 59 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 59A en 60 t/m 68 worden
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van Ooijen en
Konings (stuk nr. 40, III) w o r d t bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66 de PPR en de PSP voor
dit amendement hebben gestemd.
Artikel 69 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 70, 70A, 70B en 71 t/m 92
worden zonder stemming a a n g e n o
men.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 41) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 93 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 94 t/m 98 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 36,1) wordt bij zitten
en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen dit amendement hebben
gestemd.
Artikel 99, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementKonings en Van Ooijen (stuk nr. 36,1)
wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 41 t/m 57 worden zonder
stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik neem aan, dat door
het aannemen van dit amendement
het andere op dit stuk voorkomende
amendement tot invoeging van een artikel 99A als aangenomen kan worden
beschouwd.

Het amendement Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 42) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.

Artikel 58 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 100 wordt zonder stemming
aangenomen.

Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, II) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De artikelen 101 t/m 111 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 40 wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Spoorwegexploitatie
Onderwijs en Wetenschappen

Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, IV) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
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Voorzitter
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR en de CPN voor
dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-Van der Spek (stuk
nr. 59) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

druk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR en de CPN voor dit
amendement hebben gestemd.

Artikel 256 wordt zonder stemming
aangenomen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, II) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Artikel 140 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 257 t/m 275 worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 141 t/m 162 worden zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.

Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, V) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, IX) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Artikel 112 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 113 wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement -Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, III) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Artikel 114 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 115 en 116 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, IV) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Artikel 117 wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, V) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige
Artikel 118 wordt zonder stemming
aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR en de CPN voor
dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.

Artikel 163 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 276 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 164 t/m 201 worden zonder stemming aangenomen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, X) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, VI) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.

Artikel 277 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 202 w o r d t zonder stemming
aangenomen.

Artikel 278 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 203 t/m 229 worden zonder stemming aangenomen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, XI) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, VII) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 230 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 231 t/m 247 worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 119 en 120 worden zonder
stemming aangenomen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, VII) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, VI) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR en DS'70 voor dit
amendement hebben gestemd.

De Voorzitter.' Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 248 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 121 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 122 t/m 139 worden zonder stemming aangenomen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De Voorzitter: ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Artikel 279 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 280 t/m 284 worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, XII) (tweede herdruk) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR en DS'70 voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van Ooijen en Konings (stuk nr. 40, VIII) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.

De artikelen 249 t/m 255 worden zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PPR voor dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 38, VIII) (tweede her-

Artikel 285 wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderwijs en Wetenschappen

4007

Voorzitter
De artikelen 286 t/m 290 en 290A worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 43) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 290 B wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 290C en 291 t/m 321 worden zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen II en III ende beweegreden
worden zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf over het wetsontwerp.

D
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij gaan nu stemmen over
een begroting die een tekort van 119
min. vertoont. Wij vinden dat zeer ernstig, omdat w i j van mening zijn dat dit
op gespannen voet met de budgetrecht staat. De Minister heeft toegezegd, een en ander naderte zullen invullen. Het recht van amendement is
dan echter niet meer aan de orde; de
begroting kan dan niet meer gewijzigd
worden. In het geding zijn een aantal
zaken die de rechtspositie van mensen
in het onderwijs betreft.
Van de zeven maatregelen die de
Minister heeft voorgesteld, zijn er in
feite maar twee reëel, zo is tijdens het
debat gebleken: vergroting van de
groepen in het voortgezet onderwijs
en afschaffing van de 'schoorsteenuren'. In beide gevallen zouden de betrokkenen geen beroepsmogelijkheden hebben, omdat de Kamer ai een
beslissing over de begroting heeft genomen.
Verder ontbreekt een structurele
dekking, naar onze berekening ter
waarde van 330 min. Daarover hebben
wij in drie termijnen gesproken tijdens
de begrotingsbehandeling. De Minister is er in geen enkele termijn...
De Voorzitter: Daarover kunt u nu niet
meer spreken. Het gaat nu uitsluitend
o m de verklaring van uw stem. Het debat kan niet meer worden overgedaan.
De heer Konings (PvdA): Er is dus
sprake van een niet-structurele dekking van 330 min. Dat is het doorschui-
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De heer Konings (PvdA) legt een stemverklaring af

ven van verantwoordelijkheid naar
een volgend kabinet. Ook daarmee
kunnen wij niet instemmen. Wij zullen
derhalve tegen deze begroting sternmen.

D
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is niet vanzelfsprekend,
dat deze begroting zonder meer de
steun van de Kamer krijgt, omdat voor
een bedrag van 119 m i n . nog de precieze dekking moet worden gevonden
door de Regering. Voor het bepalen
van onze stem zijn ten slotte drie elementen doorslaggevend geweest. Het
overleg tussen de Minister en de ambtenarencentrales is nog aan de gang.
De uitkomsten van dat overleg moeten
worden afgewacht.
In de tweede plaats zullen conform
de toezegging van de Minister de nader te nemen rechtspositionele maatregelen aan de Kamer ter goedkeuring
worden voorgelegd. In de derde plaats
brengt het belang van het onderwijs
mee dat thans goedkeuring aan de Onderwijsbegroting wordt verleend.
Gelet op deze drie elementen en ervan uitgaand, dat de Minister met de
grootste spoed de nadere voorstellen
inzake de invulling van het bedrag van
119 min. zal doen, zal mijn fractie vóór
de begroting stemmen.

D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook wij stonden
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bepaald niet te juichen over deze begroting. Ook w i j hadden problemen
met de invulling van het bedrag van
119 min. Maar in het debat is door de
Minister een aantal toezeggingen gedaan. Hij heeft ten eerst toegezegd dat
hij definitieve voorstellen aan de Kamer zal voorleggen. Hij heeft voorts
gezegd dat hij definitieve voorstellen
ter goedkeuring aan de Kamer zal
voorleggen.
Ten slotte heeft de Minister toegezegd dat hij zich ervoor zal inzetten,
dat deze voorstellen de Kamer snel
zullen bereiken. Op grond van deze
toezegging meent mijn fractie de begroting te kunnen aanvaarden.

D
De heerMertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! In het najaar van 1980 heeft
deze Kamer bij grote meerderheid de
motie-Rietkerk/Lubbers aangenomen,
waarin een drietal beleidspunten werd
aangeduid als centrale beleidslijnen
voor het beleid Onderwijs en Wetenschappen. Zij betroffen de kwaliteit
van het onderwijs, de toegankelijkheid
van het onderwijs en de werkgelegenheid in het onderwijs.
Het is onze opvatting dat door de
wijzigingen die sindsdien in de begroting van Onderwijs en Wetenschappen
zijn aangebracht, die drie doeleinden
niet zijn gediend. Het gat dat is ontstaan met betrekking tot het bedrag
van f 1 1 9 miljoen, ondanks de afspraak
die is gemaakt tussen de drie bewinds-
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Mertens
lieden en de twee regeringsfracties dat
goedkeuring zal worden gevraagd
voor de nadere invulling van de betrokken rechtspositionele maatregelen, ondergraaft naar ons oordeel het
budgetrecht van de Kamer. Verzuimd
is immers door de twee regeringsfracties o m te bedingen
De Voorzitter: Pardon, dat is ook weer
het overdoen van het debat!
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Kort samengevat: als een
geloofwaardige invulling was gegeven
aan die overeenstemming die per saldo had betekend dat de Kamer het
budgetrecht zou hebben gehouden,
dan hadden wij er nog over kunnen
denken. Nu zullen wij onze stem aan
de begroting voor Onderwijs en Wetenschappen niet kunnen geven.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.
In stemming komt het wetsontwerp
16 400-VIII, nr. 35.
Het begin van het Enig artikel wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen 1 t/m 45 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Konings en Van
Ooijen (stuk nr. 39,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement, de
andere op stuk nr. 39 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Artikel 45A wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 46, 46A, 47 t/m 53, 53A, 54
t/m 56, 56A en 57 t/m 64 worden zonder stemming aangenomen.
Het Enig artikel wordt zonder stemming aangenomen.
De beweegreden en het wetsontwerp
worden zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over:
drie moties ingediend tijdens de uitge-
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breide commissievergadering van 17
november 1980 over het Wetenschapsbudget 1981 (16 402), te weten:
de motie-Beinema c.s. over het toetsen van wetenschappelijk onderzoek
en de toepassing hiervan aan maatschappelijke en/of ethische waarden
(16 402, nr. 7);
de motie-Van den Anker en EpemaBrugman over bevordering van het
oceanografisch onderzoek (16 402,
nr.8);
de motie-Mertens over onderzoek
naar mogelijkheden o m via eenzijdige
gebaren de bewapeningsspiraal te
doorbreken (16 402, nr. 9);
een motie, ingediend bij de behandeling van de ontwerp-wet tweefasenstructuur w.o., te weten de gewijzigde
motie-Verbrugh over een uniforme
structuur van een éénjarige propaedeutische cursusduur (16 106, nr. 147);
een motie, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Wetenschapsbeleid van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen, te weten de
motie-Van den Anker en Mertens over
het takenpakket van de Commissie
voor Bibliografie en Documentatie
(16400-VIII, nr. 58);
14 moties, ingediend bij de behandeIing van de begroting van Onderwijs
en Wetenschappen, te w e t e n :
de motie-Konings c.s. over de instelling van een onderwijsplanbureau
(16 400-VIII, nr. 44);
de motie-Konings en Van Ooijen
over de werkloosheid in het onderwijs
(16 400-VIII, nr. 45);
de motie-Mertens en Van der Anker
over de bezuinigingen op de rijksbijdrage aan de universiteiten en hogescholen (16 400-VIII, nr. 46);
de motie-Mertens en Van den Anker
over de overheveling van universitaire
middelen naar ZWO (16 400-VIII,
nr. 47);
de motie-Waltmans c.s. over het collegegeld voor HBO-studenten
(16 400-VIII, nr. 48);
de motie-Van Ooijen en Mertens
over het voorontwerp van wet op de
onderwijsverzorging (16 400-VIII, nr.
50);
de motie-Konings en Van Ooijen
over uitvoering van de motie-Rietkerk
en Lubbers (16 400, Miljoenennota
nr. 23) (16 400-VIII, nr. 51);
de motie-Konings en Van Ooijen
over de structurele dekking van de onderwijsbegroting in 1982 (16 400-VIII,
nr. 52);
de motie-Deetman en Van Leijenhorst over de salarisvoorstellen van de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen (16 400-VIII, nr. 53);
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de motie-Mertens over het budget
van universiteiten en hogescholen
(16 400-VIII, nr. 54);
de motie-Ginjaar-Maas en Dees over
een samenhangend stelsel van hoger
onderwijs (16 400-VIII, nr. 55);
de motie-Ginjaar-Maas en Deetman
over kosten-batenanalyses ten behoeve van het onderwijsbeleid
(16400-VIII, nr. 56);
de motie-Ginjaar-Maas en Deetman
over de taakverdeling van leraren in
het voortgezet onderwijs (16 400-VIII,
nr. 57);
de motie-Mertens over het grondwettelijk recht op door ouders en leerlingen/studenten verlangde onderwijs
(16 400-VIII, nr. 60).
De Voorzitter: Naar mij is gebleken,
worden de in de uitgebreide commissievergadering ingediende moties voldoende ondersteund.
De heer Verbrugh heeft mij verzocht,
de beraadslaging over de moties te
heropenen. Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil mijn gewijzigde motie nr. 147 intrekken, omdat de Minister mij heeft uitgenodigd nog nader
met hem te spreken over de materie
van deze motie.
De Voorzitter: Aangezien de gewijzigde motie-Verbrugh (16 106, nr. 147) is
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP nog afwezig is.
De motie-Beinema c.s. (16 402, nr. 7)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Van den Anker en EpemaBrugman (16402, nr. 8) wordt bij zitten
en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de PSP tegen deze motie
heeft gestemd.
De motie-Mertens (16402, nr. 9) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN en de
PSP, alsmede de leden Beinema en H.
A. de Boer voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Van den Anker en Mertens
(16400-VIII, nr. 58) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
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Voorzitter
De motie-Konings c.s. (16400-VIII, nr.
44) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De motie-Ginjaar-Maas en Dees
(16400-VIII, nr. 55) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen deze motie hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen deze motie hebben gestemd.

De motie-Konings en Van Ooijen
(16 400-VIII, nr. 45) w o r d t bij zitten en
opstaan verworpen.

De motie-Ginjaar-Maas en Deetman
(16 400-VIII, nr. 56) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor deze motie hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PSP tegen deze motie
hebben gestemd.

De motie-Mertens en Van den Anker
(16 400-VIII, nr. 46) w o r d t bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Mertens en Van den Anker
(16400-VIII, nr. 47) w o r d t bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Waltmans c.s. (16400-VIII,
nr. 48) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
PPR, de PvdA, D'66, DS'70, de CPN en
de PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Van Ooijen en Mertens
(16 400-VIII, nr. 50) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Konings en Van Ooijen
(16 400-VIII, nr. 51) w o r d t bij zitten en
opstaan verworpen.

De motie-Ginjaar-Maas en Deetman
(16 400-VIII, nr. 57) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, het Wetenschapsbudget 1981 (16 402) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn stemmingen in verband met het wetsontwerp Wijziging
van de Wet Sociale Werkvoorziening
(16 429) en over:
de motie-Knol over aanwending van
de financiële opbrengsten voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW (16 527, nr. 11);
de motie-Wessel-Tuinstra over inhoudingen op het loon (16 429, nr. 13);
de motie-Knol over het stellen van
een limiet aan het jaarlijkse groeipercentage van hetWSW-bestand
(16 429, nr. 14);
de motie-Knol over toetsing van de
overgangsmaatregel van wetsontwerp
16 429(16 429, nr. 19).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.

De Voorzitter: Mij is verzocht om heropening van de beraadslaging. Ik stel
voor, aan dat verzoek te voldoen.

De motie-Konings en Van Ooijen
(16400-VIII, nr. 52) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

D

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Deetman en Van Leijenhorst
(16400-VIII, nr. 53) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Mertens (16400-VIII, nr. 54)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de CPN en de PSP voor deze motie hebben gestemd.
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Daartoe w o r d t besloten.
M e v r o u w Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Bij de herziening van de Wet Sociale Werkvoorziening heeft mijn fractie een amendement ingediend ten einde de democratisering te bevorderen van de sociale
werkplaatsen. Bij nader inzien trekt
mijn fractie dit amendement in, namelijk amendement nr. 15, ten behoeve
van een motie die straks door de heer
De Voogd zal worden ingediend ten
einde de democratisering alsnog tot
stand te brengen.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-Wessel-Tuinstra (stuk nr. 15) is
ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
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De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Inhakend op het intrekken
door de indienster van amendement
nr. 15 wil ik het volgende opmerken.
Mijn fractie hecht grote waarde aan
het betrekken van personeel en cliënten bij het besturen van door de overheid gesubsidieerde welzijnsinstellingen. Bij de gedachtenwisseling over
democratisering van die instellingen
heeft mijn fractie zich daarover duidelijk uitgesproken.
Wij zijn van mening dat analoog
hieraan dient te worden bevorderd dat
ook in verband met de sociale werkvoorziening de betrokkenheid van personeel en de tewerkgestelde WSWwerknemers wordt vergroot, door het
doen opnemen van een vertegenwoordiger van elk van de categorieën
in de stichtingsbesturen respectievelijk bestuurscommissies.
Ik heb de Kamer hierover een motie
voorgelegd. Ik wil van de gelegenheid
gebruik maken o m mede te delen dat
in het dictum twee w o o r d e n , namelijk
de woorden 'zo mogelijk' zijn geschrapt in overleg met de mede-ondertekenaars. Uiteraard houdt de bevordering van het betrekken van
WSW-werknemers op wanneer het onmogelijk blijkt te zijn een vertegenw o o r d i g e r t e doen aanwijzen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden De
Voogd, Wessel-Tuinstra en Paulis
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het analoog aan de
gedachtenwisseling over de democratisering van door de Overheid gesubsidieerde welzijnsinstellingen wenselijk
is dat ook aan de betrokkenheid van
het personeel en van de WSW-werknemers bij het bestuur van de sociale
werkvoorzieningsverbanden gestalte
wordt gegeven;
verzoekt de Regering, te bevorderen,
dat in de stichtingsbesturen c.q. in de
bestuurscommissies van de sociale
werkvoorzieningsverbanden personen
als vertegenwoordigers w o r d e n opgenomen uit de kring van het personeel
en uit de kring van de WSW-werknemers,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie v o l doende ondersteund.
Zij krijgt nr. 20(16 429).
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Voorzitter

D

Heeft de Kamer er bezwaar tegen aanstonds ook over deze motie te sternmen7

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Nu de laatst ingediende
motie tot volgende week wordt aangehouden, wil ik ook graag mijn oordeel
daarover tot dan aanhouden, opdat ik
mij er nog enigermate op zal kunnen
bezinnen. Als ik het wel heb, gaat het
hierbij ook o m een toetsing van deze
motie aan het Regeringsstandpunt
met betrekking tot de resultaten van
het werk van de commissie-Van der
Burg over de democratisering en het
doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen.
De motie op stuk nr. 17 heeft de heer
Knol enigermate aangepast. Over het
toetsen van de overgangsmaatregel
herhaal ik hetgeen ik in de schriftelijke
voorbereiding al heb opgemerkt, namelijk dat het niet mogelijk is, na enkele jaren nog na te gaan welke gevolgen
de wijziging van hetfinancieringsstelsel voor de gemeenten precies heeft
gehad. Ik acht het dan ook erg moeilijk,
de motie in die, letterlijke, zin uit te
voeren.
Overigens blijf ik van mening, zoals
ik ook bij mijn antwoord in tweedetermijn tot uitdrukking heb gebracht, dat
het wenselijk is, de effecten van het
wetsontwerp voortdurend te toetsen
aan veranderende omstandigheden.
Voor zover dat mogelijk en nodig is,
zal ik daarbij het met de overgangsmaatregel beoogde doel betrekken.
Mag ik de motie in die zin verstaan,
dan verklaar ik graag dat ik ermee kan
leven.

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik stel voor, de stemming
over deze belangrijke motie nog een
week aan te houden, aangezien mijn
fractie niet in staat is geweest, haar te
bespreken.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb nog een vraag over
de motie-De Voogd. Erin wordt gesproken van 'stichtingsbesturen', c.q.
'bestuurscommissies'. Ik vraag mij af
waarom daar niet eenvoudigweg
w o r d t gesproken van 'schapsbesturen', omdat niet alle schapsbesturen
stichtingsbesturen zijn. Wat wordt bedoeld met 'bestuurscommissies'?
Ik heb een wijzigingsvoorstel met
betrekking tot de door mij ingediende
motie op stuk nr. 19. De strekking van
deze motie is zo duidelijk dat het slot
van het dictum, namelijk 'en indien
blijkt dat de noodzaak zich daartoe
voordoet, extra middelen aan de gemeentebesturen beschikhaar te stellen' kan worden weggelaten. Ik heb
een motie die dat bewerkstelligt ingediend.
Motie

De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: De heer Knol heeft zijn
motie op stuk nr. 19 in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:
'verzoekt de Regering, met het oog
daarop medio 1984 de resultaten van
de overgangsmaatregel te toetsen aan
het met de maatregel beoogde doel'.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 21 (16 429).
Ik stel voor, aanstonds over deze motie
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

D

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
de ingediende amendementen voldoende worden ondersteund.
Ik merk op, dat de fractie van de BP
nog steeds afwezig is.
Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Onderdeel A van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Wessel-Tuinstra
(stuk nr. 17) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR, de CPN en de PSP voor
dit amendement hebben gestemd.

De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ga graag akkoord met uw
voorstel, volgende week te stemmen
over mijn motie. Dat geeft mij de gelegenheid, na te denken over het voorstel van de heer Knol ten aanzien van
de schapsbesturen.

Het amendement-Wessel-Tuinstra
(stuk nr. 18) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.
De onderdelen C en D en het begin van
onderdeel E worden zonder stemming
aangenomen.
Artikel 40 van onderdeel E w o r d t zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Knol (stuk nr. 12)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 41 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 42 en 42a worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Wessel-Tuinstra
(stuk nr. 16) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR en de PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 42b wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 43, 43a, 44 en 45 worden
zonder stemming aangenomen.
Onderdeel E wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen II t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.
De motie-Knol (16 527, nr. 11) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Wessel-Tuinstra (16429, nr.
13) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR, de CPN en de PSP voor
deze motie hebben gestemd.
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Voorzitter
De motie-Knol (16 429, nr. 14) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Knol (16429, nr.
21) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, nu eerst de
verdere behandeling van het wetsontwerp inzake de Raad van State aan
de orde te stellen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de Raad van State inzake de aanwijzing van staatsraden in buitengewone dienst voor de
vervulling van een vaste deeltaak, alsmede wijziging van de Wet van 11
september 1964, Stb. 387, ter vaststelling van een bezoldiging voor bedoelde staatsraden (16 441).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Van derSanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb slechts een
korte opmerking te maken. Op verzoek
van mijn fractie zijn de beraadslagingen destijds geschorst o m nader overleg mogelijk te maken. Dit overleg
heeft geresulteerd in een gewijzigd
amendement van de fracties van het
CDA en de PvdA. Ik heb begrepen dat
ook de overwegende bezwaren bij de
Minister daarmede zijn weggenomen.
Ik hoop dat hij in staat zal zijn dit nu te
bevestigen, zodat het wetsontwerp
thans de normale weg zal kunnen vervolgen.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er verheugd over dat indertijd is besloten tot een korte schorsing
van de beraadslaging te komen, o m dat daarna - als vrucht van het overleg
dat er op een gegeven ogenblik heeft
plaatsgevonden - het gewijzigde
amendement, waarover de geachte afgevaardigde heeft gesproken, is ingediend. Het amendement is naar mijn
opvatting bepaald aanvaardbaar. Op
deze wijze zou het wetsontwerp althans deze Kamer kunnen passeren.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
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Minister Wiegel voert het woord

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
het op dit wetsontwerp voorgestelde
amendement voldoende is ondersteund.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-Van der
Sanden en Patijn (stuk nr. 7 (herdruk))
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer dat, terwijl
de fractie van de BP nog afwezig is, dat
de aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen dit amendement hebben
gestemd, terwijl de fractie van de BP
nog afwezig is.
Artikel II, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-Van
der Sanden en Patijn (stuk nr. 7 (herdruk)) wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel III en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Regelen
omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen (Leegstandwet)
(15 442) en over:
de motie-Jansen over registratie van
en controle op leegstand (15 442, nr.
78);

Sociale werkvoorziening
Raad van State
Leegstandwet

de motie-Van der Spek over toetsing
van de Leegstandwet (15 442, nr. 79);
de motie-Jansen over een w o o n ruimteverdelingsplan (15 442, nr. 101);
de motie-Scholten en De Beer over
evaluatie van de werking van de Leegstandwet(15 442, nr. 144).
De Voorzitter: Enkele leden vragen
om heropening van de beraadslaging.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoenDaartoe wordt besloten.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil enkele korte opmerkingen maken over de Leegstandwet.
Vooraf wil ik, mede namens collega
De Beer, mededelen dat wij het amendement, voorkomende op stuk nr. 143,
intrekken.
De bedoeling van dit amendement
was o m de bepalingen van tijdelijke
huur en verhuur op termijn te stellen.
Bij nader inzien zijn de heer De Beer en
ik van oordeel, dat wij dezelfde problematiek ook kunnen ondervangen met
onze motie, waarin aan de Regering
wordt gevraagd o m na drie jaar een
rapport aan de Kamer aan te bieden,
niet alleen over de bepalingen van tijdelijke huur en verhuur, maar over de
gehele Leegstandwet.
Ik merk hierbij op, dat 'na drie jaar'
natuurlijk niet aldus geïnterpreteerd
mag worden, dat het ook vier of vijf
jaar kan w o r d e n . Ik verzoek de Regering het ook inderdaad na drie jaar te
willen doen.
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D

De heer Scholten

Mijnheer de Voorzitter! Waarom is
die evaluatie nodig? Wij kunnen niet
o m het feit heen dat hier een naar ons
oordeel weliswaar goed stuk wetgeving ligt - althans is het naar mijn oordeel een goed stuk wetgeving - , maar
dat desalniettemin in de maatschappij
toch nogal wat kritiek bestaat. Mede
tegen die achtergrond willen wij een
evaluatie na verloop van drie jaar hebben.
Mijn tweede opmerking is een vraag
aan de Regering. Wie moet nu een
recht worden toegekend o m zich tot
een gemeentebestuur te wenden met
het verzoek tot vordering van een bepaald pand te willen overgaan? Er zijn
op dat gebied enkele amendementen
ingediend. Er ligt het amendement van
de geachte afgevaardigde de heer Nypels die zegt, dat iedere woningzoekende dat recht moet worden toegekend. Er ligt het amendement van mevrouw Salomons die zegt, dat iedere
belanghebbende dat recht moet worden toegekend.
Voorts wordt in het amendement
van de heer Nypels een verkorte beroepsprocedure toegekend aan iedere
woningzoekende die een negatief antwoord van het gemeentebestuur ontvangt. Ik heb twee vragen aan de betrokken bewindsman. Wie heeft, ook al
wordt ieder amendement verworpen,
nu een recht? Ik heb met mevrouw Salomons een discussie gehad over het
feit dat het amendement van mevrouw
Salomons overbodig zou zijn, omdat
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dit recht bestaat. Tegen die achtergrond behoefje het niet in de wet vast
te leggen.
Wat zijn nu de bezwaren tegen een
verkorte procedure, zoals door de heer
Nypels voorgesteld? Wij hebben er al
over gediscussieerd maar ik zou het op
prijs stellen wanneer de Regering de
bezwaren nog eens nauwkeurig wil samenvatten.
Collega De Beer en ik hebben nog
een nieuw amendement ingediend.
Wij hebben dit op de valreep gedaan
en ik dank de collega's die voor de indiening als zodanig daarin hebben bewilligd. Dat amendement betreft het
systeem wanneer nu een algemene
maatregel van bestuur kracht van wet
krijgt. Dat amendement is neergelegd
op stuk 148. Wij geven bij nader inzien
er de voorkeur aan o m het systeem
van de huurprijzenwet te volgen - dat
is in amendement 148 neergelegd boven het systeem van de Algemene
Bijstandswet wat in het amendementSalomons en Patijn is neergelegd.
Ik wil nog een kleine technische opmerking maken. In het amendement
op stuk 148 onder toelichting staat:
hierbij wordt het systeem van de Huurprijzenwet Woonruimte gevoegd. Dat
moet natuurlijk zijn: gevolgd.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-Scholten en De Beer op stuk nr.
143 is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Leegstandwet

De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil uitsluitend het w o o r d ,
omdat er bij de laatste behandeling
van de Leegstandwet, verleden week,
alleen over de tijdelijke verhuur is gesproken. Mijn fractie heeft geen gelegenheid gehad o m daardoor nog het
w o o r d te voeren over een amendement dat w i j op een later tijdstip hebben ingediend. Dat is het amendement
op stuk nr. 139. Dat betreft het ten uitvoer leggen van het vonnis op grond
van een anonieme dagvaarding.
Wij zijn het na de gedachtenwisseling met de Minister van Justitie met
hem eens, dat een jaar als termijn voor
die ten uitvoerlegging zou moeten gelden.
Ik hoop en ik heb de indruk dat w i j
het ook met hem eens zullen worden
over het feit dat het vonnis een jaar
geldig is nadat het is uitgesproken. Het
mag niet zo zijn dat men het vonnis
niet ten uitvoer legt en pas na vele jaren de eenmaal verkregen titel gebruikt. Als de Minister en mijn fractie
het hierover eens zijn, ben ik gaarne
bereid te aanvaarden dat een dergelijke titel 1 jaar geldig is. Op deze wijze
kunnen wij elkaar vinden. Daartoe
strekt het amendement op stuk nr. 139.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft als bezwaar tegen het amendement op stuk
nr. 139 van de leden Salomons en Patijn ervaren dat wanneer zich een vergelijkbare situatie als die met betrekking tot de Groote Keyser voordoet, er
een jaar kan voorbijgaan voordat überhaupt tot ontruiming wordt overgegaan. De uitspraak van de rechter zal
dan voor niets zijn geweest. Omdat wij
dit een reëel gevaar achten, zijn wij tegen dit amendement.
De heer Patijn (PvdA): Dit klopt niet. In
het amendement is uitdrukkelijk ook
een technische wijziging opgenomen.
Er staat namelijk: een jaar na de
dag waarop het vonnis w o r d t uitgesproken dan wel bekrachtigd of indien
de rechter een termijn bepaalt als bedoeld in het eerste lid tot een jaar na
de dag waarop de termijn verstrijkt.
Met andere w o o r d e n : er is uitdrukkelijk in voorzien dat een dergelijke termijn kan worden gesteld. Dit kan in
een situatie als met betrekking tot de
Groote Keyser dus betekenen dat de
totale termijn langer is dan één jaar.
De heer De Beer (VVD): Ja, maar dat
kan pas achteraf worden geconstateerd. Dan is het te laat.
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De Beer
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zelf
een amendement ingediend naar aanleiding van de discussie die wij nog
hebben gehad met betrekking tot de
maximumhuurprijs die Burgemeester
en Wethouders moeten vaststellen in
hun toestemming o m tijdelijk te mogen
verhuren. Ingevolge artikel 15b, negende lid. Het amendement staat op stuk
nr. 147.
Wij hadden van het begin af begrepen dat de bedoeling van het wetsontwerp was o m Burgemeester en
Wethouders de tijdelijke huurder attent te maken op de maximale huurprijs die ingevolge de Huurprijzenwet
mag worden gevraagd.
Wanneer daar op grond van de bestaande tekst de uitleg aan zou worden
gegeven dat Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn een lagere maximumhuurprijs vastte stellen dan uit
de Huurprijzenwet volgt, dan wordt
daarmee een inbreuk op de wet gemaakt. Wij zien niet in waarom Burgemeester en Wethouders die bevoegdheid zou moeten krijgen, te meer niet
omdat in de eerste plaats tegen een
dergelijke beslissing van Burgemeester en Wethouders nadrukkelijk geen
beroep openstaat. Degene die tijdelijk
wil verhuren is dus op dat punt aan het
oordeel van de betrokken gemeentebesturen overgeleverd.
In de tweede plaats zijn w i j ertegen
omdat het hier in bijna alle gevallen
gaat om koopwoningen, waarvan de
lasten vaak aanmerkelijk hoger liggen
dan de als maximaal aangemerkte
huur ingevolge de Huurprijzenwet. Wij
vinden het onlogisch o m in die gevallen dan ook nog onder dat laatste
m a x i m u m te zitten.
Wij vrezen dat wanneer de wetstekst
moet worden uitgelegd in die zin dat
Burgemeester en Wethouders bevoegd
zijn een lager m a x i m u m vast te stellen
dan uit de Huurprijzenwet voortvloeit,
sommige gemeentebesturen hiervan
wel eens gebruik zouden kunnen maken om de tijdelijke verhuur bijzonder
onaantrekkelijk te maken en daarmee in
de praktijk te voorkomen. Wij doen een
dringend beroep op de Kamer dit
amendement te aanvaarden.
Wij vragen de Staatssecretaris of hij
erkent dat B en W door maximale
huurprijsvaststelling - op welke gronden zij dat ook zouden kunnen doen tijdelijke verhuur onaantrekkelijker
zouden kunnen maken.
Ten slotte een opmerking over ons
amendement op stuk nr. 42. Na de
hierover in de Kamer gevoerde discussies is mij nog een feit bekend geworden. Ik noemde reeds de gemeente
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Groningen als een van de gemeenten
die er haastig toe overgaan eigenaarbewoners die hun huis niet snel genoeg verkopen achter de broek te zitten.
Ik herinner mij dat de heer Patijn zei:
Flauwekul allemaal, die gemeenten
zijn de eerlijkheid zelve en zullen de eigenaar-bewoners die op dit punt
moeilijk zitten niet gaan plagen. Behalve het toen genoemde voorbeeld heb
ik nu nog een concreet voorbeeld uit
de gemeente Groningen. Betrokkene
verhuisde op 6 maart en meldde, zoals
hij ook behoorde te doen, de leegstand
op 10 maart aan de gemeente Groningen. Deze schreef hem een eerste brief
op 27 maart, bijna drie weken later,
waarin werd medegedeeld dat hij één
maand de tijd had zijn woning te verkopen.
Als dit binnen die termijn niet was
gebeurd zou de gemeente ingrijpen.
Het lukte betrokkene in die maand niet
zijn w o n i n g te verkopen. Vrijwel onmiddellijk na ommekomst van die
maand, te weten op 6 mei, kreeg de
man voor de tweede maal nog één
maand uitstel met de mededeling dat
de w o n i n g dan verkocht moest zijn.
Anders zou zonder meer door de gemeente een huurder worden aangewezen. In paniek heeft betrokkene toen
zijn w o n i n g tegen een te lage prijs verkocht. Iedereen in dit huis die staande
houdt dat gemeenten in dit opzicht altijd de redelijkheid zelve zijn moet zich
aan dit voorbeeld spiegelen. Ik wil de
Kamer ernstig aanbevelen o m mijn
amendement op stuk nr. 42 te volgen.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog slechts een enkele opmerking maken over het amendement op stuk nr. 147, ingediend door
de heer De Beer. Ik sluit daarbij aan bij
de discussies die wij vorige week op
dit punt hebben gevoerd. Artikel 15b,
derde lid, zegt dat burgemeester en
wethouders het puntenstelsel aan de
berekening van de maximumhuurprijs
ten grondslag leggen. Er is dus geen
sprake van strikte wetmatigheid. In die
zin kan geen sprake zijn van inbreuk
maken op iets. Burgemeester en Wethouders hebben een zekere vrijheid.
Het puntenstelsel is afgestemd op
normale omstandigheden en houdt
geen rekening met de bijzonder positie
van een huurder bij tijdelijke verhuur.
Kortheidshalve verwijs ik naar enkele
nadelige aspecten, zoals ook de heer
Nypels die vorige week heeft genoemd. Ik ben derhalve de opvatting
toegedaan, dat burgemeester en wethouders de vrijheid moeten hebben op
die bijzondere positie in te spelen.

Leegstandwet

De geachte afgevaardigde zegt dat
het o m koopwoningen gaat. Die opmerking begrijp ik in dit kader niet helemaal. In eerdere termijnen is al gebleken dat, gegeven de aan een koopwoning ten grondslag liggende investeringen bij tijdelijke verhuur nimmer
sprake kan zijn van 100%-rentabiliteit
van die investeringen.
De heer De Beer (VVD): Het laatste
klopt ook. Je behoeft geen rekenwonder te zijn o m uit te rekenen dat de
maximaal toelaatbare huurprijs inzake
de Huurprijzenwet op grond van het
puntenstelsel lager ligt dan de lasten
bij een 100%-hypotheek. Dat rendement wordt toch al niet gehaald.
Ik heb de kwestie van de koopwoningen erbij gehaald omdat de Staatssecretaris blijkbaar wél rekening wil
houden met de bijzondere positie van
de tijdelijke huurder, maar niet met de
bijzondere positie van de tijdelijke verhuurder. Daarom zie ik geen reden dat
m a x i m u m nog eens lager te stellen
dan in de Huurprijzenwet.
Staatssecretaris Brokx: Die laatste
conclusie mag de heer De Beer niet
trekken. Ik verwijs met name naar mijn
brief waarin ik, namens de Regering,
tot uitdrukking heb gebracht dat w i j
het erg op prijs zouden stellen indien
de regeling van de tijdelijke verhuur
integraal in dit ontwerp zou blijven
staan. Dat was niet in het laatst vanwege de belangen waarop de heer De
Beer doelt.
Overigens handelen naar mijn
smaak B&W niet in strijd met de Huurprijzenwet woonruimte als zij een lager maximum aanhouden. De wet
schrijft namelijk niet bindend een
m a x i m u m huurprijs voor. Zij geeft aan
welke prijs in een bepaalde situatie ten
hoogste redelijk is. Zij zegt echter niet
dat die prijs ook moet worden overeengekomen, c.q. door B&W zou moeten worden voorgeschreven.
De heer De Beer (VVD): Dat beweer ik
ook niet. Het gaat ook niet o m de vaststelling van de prijs door B&W. Ik
vraag in mijn amendement niet B&W
een prijs te laten vaststellen die ligt op
het m a x i m u m van de Huurprijzenwet.
Ik leg in mijn amendement vast dat de
maximumprijs die B&W vermelden
gelijk moet zijn aan de maximumprijs
in de Huurprijzenwet. Als B&W anders
zouden doen maken zij wel degelijk inbreuk op de Huurprijzenwet.
Staatssecretaris Brokx: Naar mijn
smaak niet. Ik herhaal dat het systeem
van de Huurprijzenwet een m a x i m u m
aangeeft, waarboven men niet een
huurprijs overeen mag komen. Dat is
echter geen dwingende en eenduidige
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Brokx
verplichting. Derhalve acht ik het niet
juist B&W voor te schrijven dat zij
strikt aan dat m a x i m u m van het puntenstelsel zijn gebonden. Ik blijf bij
mijn opvatting over dit amendement,
zoals ik die ook vorige week donderdag heb uiteengezet. Ik moet dan ook
de aanvaarding van dat amendement
ontraden.
De heer De Beer (VVD): Zou de Staatssecretaris dan antwoord willen geven
op mijn vraag op dit punt?
Staatssecretaris Brokx: Ik meen dat ik
de vragen van de heer De Beer genoegzaam heb beantwoord. Ik heb gesproken over het argument dat het
koopwoningen betreft. Ik heb het gehad over het feit dat, naar zijn mening,
B&W inbreuk maken op de Huurpijzenwet woonruimte, hetgeen, naar mijn
wijze van zien niet het geval is. Tot slot
heb ik gewezen op bijzondere omstandigheden die voor B&W aanleiding
kunnen zijn op een lagere huurprijs te
gaan zitten...

om de tweede mogelijkheid, de tijdelijke verhuur, te frustreren door een uitzonderlijk lage huurprijs vast te stellen, die niet op redelijkheid zou zijn gebaseerd? Dat verwachtingsbeeld heb
ik niet van een redelijk gemeentebestuur.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dan zal ik de Staatssecretaris dat verwachtingsbeeld duidelijk
maken. Het is mogelijk dat een eigenaar-bewoner die zijn huis niet snel genoeg kan verkopen of een bouwer die
zijn huis niet snel genoeg verkocht ziet
een aanvraag indient voor tijdelijke verhuur vóórdat er sprake is van vordering
door de gemeente. De gemeente zou er
dan wel degelijk belang bij kunnen hebben, de tijdelijke verhuur onaantrekkelijk te maken en zodoende des te gemakkelijer tot vordering over te kunnen
gaan. Wat de Staatssecretaris zich niet
kan voorstellen, kan wel degelijk gebeuren.

De heer De Beer (VVD): De Staatssecretaris bedoelt een lagere maximumhuurprijs?

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Er valt ook bij deze wetgeving allerhande casuïstiek te bedenken. Niettemin blijf ik bij de argumentatie die ik nu in een aantal termijnen
heb herhaald.

Staatssecretaris Brokx: Een lagere
maximumhuurprijs.

D

De heer De Beer (VVD): Dat is iedere
keer het misverstand.
Staatssecretaris Brokx: In ieder geval
ben ik ervan overtuigd de geachte afgevaardigde misschien niette hebben
kunnen overtuigen, maar wel genoegzaam te hebben beantwoord.
De heer De Beer (VVD): Ik zal mijn
vraag nog eens herhalen. Acht de
Staatssecretaris het mogelijk dat een
gemeente door de maximumhuurprijs
laag vast te stellen, veel lager dan de
maximumhuurprijs die in de Huurprijzenwet staat vermeld, de tijdelijke verhuur onaantrekkelijk kan maken, welke
motieven zij daarvoor ook zouden kunnen hebben?
Staatssecretaris Brokx: Ik heb in meerdere termijnen bij de behandeling van
dit wetsontwerp al gezegd dat ik eraan
hecht geloof en vertrouwen te hebben
in de redelijkheid van de besluiten van
gemeentebestuurders. Overigens elk
besluit moet op redelijkheid zijn gebaseerd. Dat zou ik een algemeen rechtsbeginsel willen noemen. Binnen de
systematiek van de wet - wij zijn nu
met een secondaire zaak bezig - hebben B&W kennelijk geen aanleiding
gevonden o m te vorderen, want die fase is al gepasseerd. Welk belang zouden zij er dan vervolgens bij hebben
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Minister De Ruiter: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb vooraf een opmerking
naar aanleiding van hetgeen de heer
Patijn heeft opgemerkt over het gewijzigd amendement Salomons en Patijn
op stuk nr. 139. De Regering heeft
geen bezwaar tegen dit gewijzigde
amendement en heeft er ook geen bezwaar tegen wanneer dit amendement
door de Kamer zal worden aangenomen.
Dan kom ik bij de opmerkingen gemaakt en de vragen gesteld door de
heer Scholten. Hij heeft gesproken
over de amendementen die ertoe
strekken bepaalde categorieën van
personen het recht toe te kennen in beroep te gaan tegen de weigering van B
en W o m tot vordering over te gaan. In
de algemene beraadslagingen heb ik
hierover mijn bezorgde, afwijzende mening al gezegd. Ik vat mijn mening nu
samen.
Voorop moet staan, dat voor de controle op het beleid van B en W, de gemeenteraad het juiste forum is. Daar
kan het beleid in volle omvang worden
getoetst. Hier moet het, naar mijn mening, ook in volle omvang worden getoetst. Door de uitdrukkelijke toekenning van zo'n algemeen beroepsrecht
aan zo'n ruime kring van personen tegen negatieve besluiten van B en W
ontstaat het gevaar dat het beleid ernstig wordt bemoeilijkt.

Leegstandwet

Een belangrijk deel van de beschikbare ambtelijke capaciteit, die natuurlijk moet worden ingezet om juist de
naleving van de wet zo goed mogelijk
te bevorderen, moet worden benut o m
afwijzende beslissingen te formuleren,
o m verweerschriften op te stellen en
om zaken te behandelen bij de Raad
van State. Als er een regeling toegevoegd zou worden betreffende de verkorte procedure, heeft dat nog een extra bezwaar.
Als ik denk aan de Raad van State en
zijn werkwijze worden de daar aanhangige, spoedeisende zaken verdrongen
door deze waarschijnlijk vrij grote categorie van weinig kansrijke zaken. Ik
voeg hieraan toe dat de situatie ten
aanzien van leegstaande panden uit de
aard der zaak elk ogenblik kan veranderen. Zo'n pand kan immers worden
verkocht, verhuurd of verbouwd etcetera. In de praktijk komt dit in veel gevallen voor. Tegen de tijd van de behandeling van een beroep zal blijken
dat het beroep een slag in de lucht is,
omdat de situatie is veranderd.
Ik concludeer dat de amendementen
een goede uitvoering van de wet eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken. Om deze reden ontraad ik de aanneming van die amendementen met
klem.
Ik voeg hieraan nog een opmerking
toe. De afwijzing van een verzoek van
een derde o m een bepaald pand te
vorderen, zal in veel gevallen gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden van de eigenaar. Dat kunnen
omstandigheden zijn die zijn gebaseerd opfamilieproblemen of financiële problemen etcetera.
Moet het nu zo zijn dat iedereen als
het ware ten overstaan van de gemeente of de rechter, met een derde in
debat moet treden over de aard en de
waarde van puur persoonlijke omstandigheden? Ik ben bang dat dit zou kunnen leiden tot situaties die op zeer gespannen voet staan met wat w i j beogen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De heer Scholten heeft ook nog gevraagd hoe de feitelijke juridische situatie zou zijn als een dergelijk amendement niet in de wet zou worden opgenomen. Daarover kan ik slechts een indicatie geven, omdat wij ons dan moeten baseren op de algemene werkingssfeer van de wet AROB en op de
uitleg die de Afdeling Rechtspraak van
de Raad van State daaraan geeft.
Ik acht het niet uitgesloten dat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State een aantal beroepen van deze
aard wel ontvankelijk verklaart. Naar
mijn mening is het dan ook juist niet
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De Ruiter
verder te gaan dan de algemene mogelijkheid die de wet AROB biedt geen
nodeloos aanzuigende en in feite zinloze werking van dit beroepsrecht uit
te lokken.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb besloten amendement 135,1, op artikel 8, over het verzoekrecht van woningzoekenden, in te
trekken ten gunste van amendement
113, II van de leden Salomons en Patijn, die hetzelfde beogen. Ik wijs er
wel op dat amendement 135, II, over
de invoering van een verkorte AROBprocedure bij een weigering van vordering, wordt gehandhaafd. Wij hechten daaraan nog steeds zeer grote betekenis.
De Voorzitter: Aangezien het nader
gewijzigde amendement-Nypels (stuk
nr. 135,1) is ingetrokken, maakt het
geen onderwerp van beraadslaging
meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
(Van de publieke tribune wordt papier
de zaal in gegooid.)
De Voorzitter: Bij herhaling wordt nu
de orde verstoord vanaf de publieke
tribune. Ik geef opdracht de tribune te
ontruimen.
(Geroep vanaf de publieke tribune.)
De Voorzitter: Ik schors de vergadering.
De vergadering wordt enige minuten
geschorst.
Het begin van artikel 1 wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 52,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP afwezig is en dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de CPN
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 52 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.
Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 108,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
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Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
22) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-De
Beer (stuk nr. 47), wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 2 t/m 5 worden zonder
stemming aangenomen.

Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 53) w o r d t bij zitten en opstaan
verworpen.

Het nader gewijzigde amendementSalomons en Patijn (stuk nr.142,1)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de CPN
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.

Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 108,11) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Het nader gewijzigde amendementSalomons en Patijn (stuk nr. 142, III)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PvdA, D'66, de PPR, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 108, III) w o r d t bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
amendementen op stuk nr. 108 onder
IV t/m IX als verworpen kunnen worden beschouwd.
Het amendement-Van der Spek (stuk
nr. 85,1) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR en de CPN voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 85 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.
Het nader gewijzigde amendementSalomons en Patijn (stuk nr. 112)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 47)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 tegen dit amendement hebben gestemd.

Leegstandwet

Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
23,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, D'66, de PPR en de PSP voor
dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 50)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het GPV en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Scholten (stuk nr.
69) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en D'66 tegen dit amendement hebben gestemd.
Het nader gewijzigde amendementSalomons en Patijn (stuk nr. 142, II)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr.
121) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP tegen dit amendement hebben gestemd.
Lid 1 van artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de nader
gewijzigde amendementen-Salomons
en Patijn (stuk nr. 142, III en II) en het
amendement-De Beer (stuk nr. 121),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het tweede lid van artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.
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Het amendement-De Beer (stuk nr.
122) wordt bijzitten en opstaan aangenomen.

Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 120 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN en de PSP tegen dit
amendement hebben gestemd.

Het vijfde lid van artikel 6 wordt zonder
stemming aangenomen.

De heer Patijn verzoekt o m een gescheiden stemming over de eerste volzin van artikel 6, derde lid en de rest
van dat derde lid.
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb daar wel bezwaar tegen, omdat dit niet is aangekondigd. Is
het mogelijk om de stemming hierover
aan te houden tot donderdag?
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is heel simpel; mijn
fractie is tegen de eerste volzin van dat
derde lid.
De Voorzitter: Dat begrijp ik best,
maar dan had u een amendement
moeten indienen om die eerste volzin
te schrappen. Het verzoek van de heer
Scholten lijkt mij zeer correct. De eindstemming zal toch pas donderdag
plaatsvinden en ik zie niet in, waarom
dan tevens niet over dit onderdeel kan
worden gestemd, waardoor de fractie
van de PvdA ook nog de gelegenheid
heeft een daartoe strekkend amendement in te dienen.
De stemming over lid 3 van artikel 6,
zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Beer
(stuk nr. 122) wordt aangehouden.
Het vierde lid van artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
23, II) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 57) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de VVD en D'66
wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen het vijfde lid van artikel 6 te hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 42,
I) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 43,
I) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 31)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de SGP en
de PSPtegen dit amendement hebben
gestemd.
Het zesde lid van artikel 6, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Nypels (stuk nr. 31),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het zevende lid van artikel 6 wordt
zonder stemming aangenomen.
De stemming over artikel 6 wordt aangehouden.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 51)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van der Spek (stuk
nr. 84,1) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de VVD, de SGP, het GPV en
DS'70 voor dit amendement hebben
gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR en de CPN voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 84 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.
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Het gewijzigde amendement-Nypels
en De Beer (stuk nr. 120,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-M. Bakker (stuk
nr. 23, III) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
overige op stuk nr. 23 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 113,1) wordt
bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de PSPtegen dit amendement heeft gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 45)
(herdruk) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-M. Bakker (stuk
nr. 25) w o r d t bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 49)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van der Spek (stuk
nr. 82) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen dit amendement hebben
gestemd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 113, II) wordt
bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SGPtegen dit amendement hebben
gestemd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 140) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV tegen dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer tot invoeging van een lid 3 (stuk nr. 42, II) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de VVD, de PPR en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-De Beer tot invoeging van een lid 3 (stuk nr. 43, II) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.

Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 108, X) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
overige op stuk nr. 108 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Het amendement-Van Rossum tot invoeging van een lid 3 (stuk nr. 105)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66 en de PPR tegen dit
amendement hebben gestemd.

Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
24, II) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn tot invoeging van een
lid 3 (stuknr. 113, III) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
24, III) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Het amendement-Scholten tot invoeging van een lid 3 (stuk nr. 109,1)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
24, IV) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen dit amendement hebben
gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.

Het amendement-Scholten tot invoeging van een lid 4 (stuk nr. 109, II)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de amendementen-M.
Bakker (stuk nr. 24, II en III), wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr.
113,1), het amendement-Van der Spek
(stuk nr. 82), het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 113,
II), het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 140), het
amendement-Van Rossum (stuk nr.
105), het amendement-Scholten (stuk
nr. 109,1) en het amendement-Scholten (stuk nr. 109, II), wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
24,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
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Het amendement-Scholten (stuk
nr. 72) w o r d t bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
Het amendement-M. Bakker (stuk
nr. 24, V) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Artikel 10, zoals het is gewijzigd door
aanneming van het amendementScholten (stuk nr. 72), wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Scholten (stuk nr.
73) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Artikel 11, zoals het is gewijzigd door
aanneming van het amendement-

Leegstandwet

Scholten (stuk nr. 73), w o r d t zonder
stemming aangenomen.
Het amendement Salomons en Patijn
(stuk nr. 60) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Scholten en De Beer
(stuk nr. 148) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Artikel 12, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementScholten en De Beer (stuk nr. 148),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 61,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van Rossum (stuk
nr. 104) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de VVD, het GPV en DS'70
voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Nypels (stuk nr. 35)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR, de CPN en de PSP voor
dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 61, II) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr. 44)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 62) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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Voorzitter
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.

Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
26,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 106, II) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 26 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
Het gewijzigd amendement-Nypels
(stuk nr. 119,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Artikel 13 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-M. Bakker (stuk nr.
27,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, D'66 en de PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 27 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 107,1) w o r d t bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 107 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 119 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 118, II) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 15 w o r d t zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 138,1) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 130) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en D'66 tegen dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer (stuk nr.
147) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het GPV en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 141) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Artikel 15b, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementSalomons en Patijn (stuk nr. 130),
wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 15c wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 115) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Jansen (stuk nr. 40,
I) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 118,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 40 voorkomende
amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.

Het gewijzigde amendement-Van der
Spek (stuk nr. 145,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 134) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.

Het gewijzigde amendement-Jansen
(stuk nr. 131) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de CPN voor dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-M. Bakker (stuk nr. 106,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Tweede Kamer
17 maart 1981

Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 138, II) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR en de CPN voor dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 145 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Artikel 15a wordt zonder stemming
aangenomen.

Leegstand wet

De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV tegen dit
amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 139) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD tegen dit amendement hebben
gestemd.
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Voorzitter
Artikel 16, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementSalomons en Patijn (stuk nr. 115) en de
gewijzigde amendementen-Salomons
en Patijn (stukken nrs. 134 en 139),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Jansen tot invoeging vaneen artikel 16a (stuk nr. 41)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de PSP voor dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Salomons en Patijn
tot invoeging van nieuwe onderdelen
A en B in artikel 17 (stuk nr. 67) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
Het nader gewijzigde amendementNypels (stuk nr. 135, II) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR en de CPN voor
dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-De Beer en Nypels
(stuk nr. 38) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP tegen dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn tot invoeging van een
nieuw onderdeel C in artikel 17 (stuk
nr. 114) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
Het amendement-De Beer tot invoeging van een onderdeel Da in artikel 17
(stuk nr. 123) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd.
Artikel 17, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementDe Beer en Nypels (stuk nr. 38) en het
gewijzigde amendement-Salomons en
Patijn (stuk nr. 114), wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel 18 wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en het GPV voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Scholten (stuk nr.
110) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV tegen dit
amendement hebben gestemd.
Artikel 19, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementScholten (stuk nr. 110) wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Scholten (stuk nr.
146) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de SGP tegen dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Salomons en Patijn
(stuk nr. 87) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor dit amendement hebben gestemd.
De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Scholten (stuknr. 146),
wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de overige
stemmingen in verband met het wetsontwerp en de stemmingen over de ingediende moties aanstaande donderdag te houden, onmiddellijk na de
lunchpauze.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsontwerp Wijziging van artikel 429quater van het
Wetboek van Strafrecht (16 115) en
over de motie-Wessel-Tuinstra en
Engwirda over de toepassing van artikel429quater(16 115, nr. 10).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
de op dit wetsontwerp voorgestelde
amendementen voldoende zijn ondersteund.
Het amendement-Abma (stuk nr. 9)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-De Beer tot invoeging van een artikel 18a (stuk nr. 46)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
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Leegstandwet
Strafrecht
Spoorwegexploitatie

Het amendement-Wessel-Tuinstra en
Engwirda (stuk nr. 8) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de PSP voor dit amendement
hebben gestemd.
Het Enig artikel wordt zonder stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf over de motie.

D
De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Hoewel wij deze motie eigenlijk overbodig vinden, gezien de
manier waarop de Minister zijn verdediging heeft gevoerd, willen wij haar
graag als een steuntje in de rug van de
bewindsman beschouwen, en zullen
wij er dus vóór stemmen.
De motie-Wessel-Tuinstra en Engwirda (16 115, nr. 10) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van het
CDA tegen deze motie hebben gestem d.

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
over alle onderwerpen waarover hedenmiddag is gestemd.

D
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De CDA-fractie heeft tegen
de motie-Rienks (14390, nr. 285) gestemd, omdat zij door de Minister nader overtuigd is, dat er thans geen redelijke verhouding meer is tussen de
wel zeer kleine opbrengst en de extreem hoge exploitatiekosten. Bovendien brengt de handhaving van de exploitatie van de spoorlijn ook nu voor
de gemeente Enschede - en dus niet
alleen voor de Nederlandse Spoorwegen - extra kosten met zich.
Wij hebben ons mede laten leiden
door de overweging dat een heropening te zijner tijd bij een verder aantrekkend vervoersaanbod op termijn
niet is uitgesloten. Tevens kan dit worden bezien, indien in het kader van een
grensoverschreidend program eventueel Europese middelen beschikbaar
zouden komen.
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D
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de
amendementen op de begroting van
Onderwijs en Wetenschappen gestemd, met uitzondering van het
amendement-Konings en Van Ooijen
(16400-VIII, nr. 36). Dit laatste amendement was budgettair neutraal. De andere amendementen hadden een
niet-toereikende of onvoldoende f i nanciële dekking en daarom hebben
wij tegen die amendementen gestemd.
Mijn fractie heeft voor de motie-Konings (16400-VIII, nr. 44) gestemd o m
twee redenen. Destijds heeft mijnfractie ingestemd met het wetsontwerp inzake het Onderwijsplanbureau en
daarmee heeft zij in beginsel tevens ingestemd met de oprichting van dat
planbureau. Vorig jaar heeft mijn fractie zich, te zamen met andere fracties,
sterk gemaakt o m het besluit tot vestiging van het Onderwijsplanbureau in
Emmen te handhaven. Tegen deze
achtergrond konden w i j de conclusie
van de Minister in het plenaire Kamerdebat niet delen. Derhalve hebben wij
voor de motie gestemd.
De motie-Konings en Van Ooijen
(16400-VIII, nr. 45) en de motie-Waltmans (16 400-VIII, nr. 48) hebben naar
ons oordeel onvoldoende financiële
dekkingsmiddelen geboden, vandaar
dat wij tegen deze moties hebben gestemd.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
voor de beide moties-Mertens en Van
den Anker (16400-VIII, nrs. 46 en 47) gestemd uitsluitend en alleen vanwege
het feit dat in het dictum van die moties
is gevraagd o m informatie en voortgangsrapportage. Voor het overige
houden w i j vast aan het beleid van de
Minister.
Mijnheer de Voorzitter! Het essentiële van de motie-Van Ooijen en Mertens
(18400-VIII, nr. 50) is reeds eerder in
deze Kamer aan de orde geweest en
toen niet aanvaard. Nadien heeft zich
geen nieuw feit voorgedaan. Derhalve
hebben w i j ons standpunt gehandhaafd en tegen deze motie gestemd.
De beide moties-Konings en Van
Ooijen (16400-VIII, nrs. 51 en 52) zijn
naar ons oordeel moties van afkeuring. Daarom hebben w i j tegen deze
moties gestemd.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring
afleggen over ons stemgedrag bij de
motie-Mertens (stuk nr. 54) over het
budget van universiteiten en hogescholen. Hoewel wij bij het mondeling
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overleg over het algemeen financieel
schema een pleidooi hebben gehouden voor een gelijke behandeling van
het primair, secondair en tertiair onderwijs voor de energiecompensatie,
hebben wij toch tegen de motie van de
heer Mertens moeten stemmen.
De reden hiervoor is, dat in die motie overwogen wordt, dat het energieverbruik van een belangrijk gedeelte
van de universitaire gebouwen niet op
korte termijn gecorrigeerd zou kunnen
worden. Dat is een onjuiste stelling.
Tevens wordt ook ten onrechte meegedeeld, dat het voorzieningenniveau
van de instelling als zorgwekkend
moet worden aangemerkt. Bovendien
is het niet mogelijk, in 1981 al aan
energiecompensatie te doen.
Met een deel van de strekking van
de motie waren w i j het wel eens, maar
over het geheel genomen konden w i j
niet met deze motie instemmen.

D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben tegen
alle amendementen die de oppositie
had ingediend, gestemd. Wij hebben
dat gedaan omdat ófwel er helemaal
geen dekking aanwezig was, ófwel
omdat er een dekking aangeboden
werd die wij niet realistisch vonden.
Wij hebben hierop één uitzondering
gemaakt, namelijk voor het amendement dat betrekking heeft op het vormingswerkjong volwassenen. Dat
amendement heeft een financiering
door interne verschuivingen. Wij hebben dat amendement met groot genoegen kunnen en ook willen steunen.
Wij willen voor een enkele motie
nog een stemverklaring afleggen. In
de motie-Mertens en Van den Anker
(stuk nr. 46) wordt voorgesteld de
werkgelegenheid te bevorderen ten
koste van de exploitatiekostenvergoeding voor het onderwijs. Hoe graag wij
ook de werkgelegenheid zouden w i l len bevorderen, menen wij toch dat dit
nietten laste mag gaan van de exploitatiekosten die toch al aan de magere
kant zijn.
In de moties-Mertens en Van den
Anker (stuk nrs. 46 en 47) w o r d t gevraagd o m informatie en voortgangscontrole. Wij hebben die moties willen
steunen. Aan de motie op stuk nr. 47
die betrekking heeft op de overdracht
van gelden van de universiteiten naar
ZWO, willen wij nadrukkelijk toevoegen, dat het niet de bedoeling kan zijn,
de afspraak met betrekking tot de
overheveling van die gelden ongedaan te maken of op losse schroeven
te zetten.
Wij hebben tegen de motie-Van Ooijen en Mertens op stuk nr. 50 gestemd

Onderwijs en Wetenschappen
Sociale werkvoorziening

om een aantal redenen. De eerste reden is, dat de motie toch, zij het verborgen, het karakter draagt van een
motie van afkeuring. Wij hebben daar
niet aan mee willen doen. Bovendien
is het merkwaardig, per motie aan te
dringen op uitvoering van een vorige
motie die al verworpen is. Overigens
wil ik eraan toevoegen, dat wij er nog
steeds op rekenen dat Staatssecretaris
Hermes voor de verkiezingen komt
met het voorontwerp op de verzorging.
Ten slotte w i l ik nog een opmerking
maken over de motie-Deetman en Van
Leijenhorst op stuk nr. 53. Daarin
wordt gevraagd o m spoedige verslaggeving van het overleg tussen de bewindslieden van Onderwijs en Binnenlandse Zaken over de salarisvoorstellen. Wij hebben voor die motie gestemd maar w i j willen daarbij de aantekening maken, dat naar onze opvatting de Minister van Onderwijs en Wetenschappen primair zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen begroting.
Voor zover het gaat o m rechtspositionele maatregelen, zal hij daar natuurlijk overleg over moeten voeren met
zijn collega van Binnenlandse Zaken,
zoals deze verleden week ook hier gezegd heeft. De motie dringt aan op
spoed en w i j achten dat van groot belang. Derhalve hebben wij voor die
motie gestemd.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben tegen de motie-Wessel-Tuinstra op stuk nr. 13 gestemd o m dat hetgeen in artikel 23a van de wet is
vermeld, ook w o r d t vermeld in eenzelfde artikel bij negen andere wetten. Een
wijziging van al die artikelen brengt
naar onze mening een grote administratieve r o m p s l o m p met zich. In ieder
geval heeft de WSW-werknemer, ingevolge artikel 23, geen uitzonderingspositie. Daarom hebben wij tegen deze
motie gestemd.
Wij hebben tegen het amendement
op stuk nr. 16 gestemd, omdat wij van
mening zijn dat aanneming zou inhouden dat voor elke investering, uitgave
of aantrekking van personeel behalve
het advies van de Rijksconsulent ook
nog het in het amendement bedoelde
orgaan moet worden geraadpleegd.
Los van de vraag of een dergelijk orgaan zulks kan verwerken, betekent dit
zonder meer vertraging en bureaucratisering. Bovendien zouden de gemeentebesturen nog meer in hun vrijheid
van handelen worden belemmerd dan
door aanneming van het wetsvoorstel
al gebeurt.
Wij hebben ook tegen het amendement op stuk nr. 17 gestemd omdat
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Knol
naar onze mening aanneming zou betekenen dat gemeentebesturen een dermate grote vrijheid zouden verwerven,
die ons ook te ver voert. In feite zou volgens dit amendement elk object tot
niet-baten-opleveren-object kunnen
worden bestempeld, mits is aangetoond dat de te verrichten werkzaanv
heden passender zijn. Dat laatste leek
ons te gemakkelijk.
Wij hebben ook tegen het amendement op stuk nr. 18 gestemd omdat de
consequentie van aanneming zou zijn
dat WSW-werknemers een formatieplaats zouden kunnen bezetten. Ons beleid is erop gericht dat in dergelijke gevallen een WSW-werknemer doorstroomt en als volwaardig medewerker
die formatieplaats kan vervullen. Dat
sluit ook aan bij hetgeen ik in het debat
over de ABP-drempelkeuring die zo
snel mogelijk moet verdwijnen, heb opgemerkt.
In het debat over het wetsontwerp
heeft de Staatssecretaris ons niet kunnen overtuigen van het feit dat aannem i n g van het wetsontwerp de doelstelling van de WSW niet in gevaar
brengt. Wij zijn van mening dat dit wel
degelijk het geval kan zijn. Wij nemen
daarbij ook nog in aanmerking dat de
Staatssecretaris van mening is dat artikel 13 van de wet op geen enkele manier de financiële positie van de gemeentebesturen verslechtert. Dat alles
heeft ons ertoe doen besluiten tegen
het wetsontwerp te stemmen.

D
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen het
amendement op stuk nr. 12 gestemd,
omdat de vervoerskosten thans ook
niet volledig subsidiabel zijn en omdat
juist slechts een gedeeltelijke vergoeding ruimte geeft voor eigen beleid
van de gemeenten. Bovendien heeft
de indiener verzuimd dekkingsmiddelen aan te geven.
Wij hebben tegen het amendement
van mevrouw Wessel op stuk nr. 16
gestemd, omdat waar het o m specifieke deskundigheid gaat, deze bij uitstek
reeds bij de WSW-organen aanwezig
is. Wij willen geen onnodig vertragende factoren invoegen.
Wij hebben tegen de motie van de
heer Knol op stuk nr. 11 van wetsontwerp 16 527 gestemd, omdat de indiener er niet in is geslaagd aan te geven bij voorbeeld welke criteria moeten worden aangelegd. Bovendien
doorkruist het voorstel het beleid van
de Regering, dat wij op dit punt ondersteunen.
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Mijn fractie heeft tegen de motie op
stuk nr. 13 gestemd, omdat wij van
mening zijn dat voor inhouding van de
AWBZ-bijdragen op WSW-lonen niet
anders behoeft te worden gehandeld
dan bij de andere sociale verzekeringspremies.
Wij hebben tegen de motie op stuk
nr. 14 gestemd, omdat door de Regering geen absolute limiet aan het
groeipercentage wordt gesteld. Het
beleid is erop gericht door strikte toepassing van de toetsingscriteria de instroom binnen verantwoorde perken
te houden. De doelstelling wordt wat
dat betreft niet aangetast.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van:
a. de vaste Commissie voor Financiën: het wetsontwerp Wijziging van
de inkomstenbelasting en de loonbelasting houdende een beperking van
de aftrekbaarheid van renten van
schulden in de privésfeer en wijziging
van de inkomstenbelasting houdende
indexering van het huurwaardeforfait
(16 677);
b. de vaste Commissie voor Sociale
Zaken: het wetsontwerp Verlenging
van de werkingsduur van de Tijdelijke
Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve
sector (16 678).

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Regelen ten aanzien van
de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, uitvoering en bekostiging van
voorzieningen op terreinen van specifiek welzijn (Kaderwet specifiek weizijn) (14493).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Günther Grass beschrijft in
zijn 'Dagboek van een slak' - verschenen ten tijde van de woelingen in Europa, zo'n tien jaar geleden - de weerstanden tegen sociaal-democratische
hervormingspolitiek in de Bondsrepubliek. Zijn indringend verhaal overschrijdt de grenzen van onze Oosterburen. Hij schetst het diepgewortelde
verzet van instellingen en belangengroeperingen alsook de mentale weerstanden tegen veranderingen en vernieuwingen, welke een samenleving
van gelijkwaardige mensen op het oog
hebben. Een politiek van vernieuwingen moet niet bij voorbaat voor die tegenstand en weerstand op de vlucht
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gaan. Dan nog zal het tempo van verandering langzaam zijn.
Als de doeleinden ons helder voor
ogen staan, zijn w i j met een geduldige
vasthoudendheid niet kansloos. De
slak gaat langzaam maar wel vooruit.
De werkelijke vooruitgang voltrekt zich
in een slakkegang.
In zijn jongste boek 'Kopgeboorte'
komt Grass tot de sombere conclusie,
dat de slak ver op ons vooruit is gekomen.
We hebben de koers van vernieuwing van de jaren zestig niet kunnen
vast houden en zelfs de aansluiting op
de slak verloren.
In menig opzicht is dit beeld tekenend voor de ontwikkelingen op het
terrein van de decentralisatie en harmonisatie van het welzijnsbeleid. Wat
een krachtige impuls tot vernieuwing
van de sociale en democratische verhoudingen in ons land had kunnen
worden, dreigt vast te lopen in regeltjes en bureaucratie. De vaart is er uit.
Het is om een tekenend beeld van mijn
fractiegenoot Joop Voogd te gebruiken 'alsof je metz'n allen een bord
zand zit leeg te eten'.
De behandeling in de Kamer van de
Kaderwet Specifiek Welzijn vormt een
voorlopige afsluiting van een tienjarige periode van studie en discussie
over decentalisatie en harmonisatie
van het welzijnsbeleid. Tot die studie
mogen onder andere worden gerekend het Memorandum wetgeving
Maatschappelijk en Cultureel Welzijn,
1970, de Knelpuntennota, 1974 en drie
versies van de Kaderwet Specifiek
Welzijn. Wij spreken vandaag ons oordeel uit over de Kaderwet, zoals deze
ten slotte na veel wijzigingen voor ons
ligt. Deze parlementaire behandeling
is tegelijkertijd een tussenstadium.
Immers, pas wanneer de lnvoeringswet over enkele jaren aan de orde is,
weten wij wat de werkelijke betekenis
van de Kaderwet zal zijn. Het huidige
wetsontwerp 'geeft slechts het bestuurlijke kader waarbinnen het proces
van decentralisatie en harmonisatie
nog moeten worden ingevuld', schrijft
de regering in de nadere memorie van
antwoord.
De Invoeringswet zal moeten worden voorbereid in de volgende regeringsperiode. Dan zal worden vastgesteld welke welzijsvoorzieningen onder het bereik van de Kaderwet worden gebracht, hoe decentralisatie en
harmonisatie verder gestalte krijgen
en de planningsprocedures worden
toegepast.
Met het oog daarop kan de huidige
parlementaire behandeling van de Kaderwet en later in deze week van de
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van grote betekenis worden voor de
inrichting van een breed welzijnsbeleid in de komende jaren. Onze fractie
wil haar beschouwingen dan ook vooral plaatsen in dat perspectief.
Mijn collega Van Kemenade zal
daarbij in het bijzonder spreken over
onderwerpen zoals de reikwijdte van
de Kaderwet, de invoeringsproblematiek, de financieringsmethoden en de
evaluatie van de ontwikkelingsprojecten.
Ik wil ingaan op de uitgangspunten
voor een nieuw beleidsstelsel voor het
welzijnsbeleid; een toetsing van de
huidige Kaderwet daaraan, een beoordeling van de methode tot invoering
en ten slotte wil ik aandacht schenken
aan enkele wijzigingsvoorstellen. Laat ik
beginnen met enkele algemene kanttekeningen bij de voorgeschiedenis van
de Kaderwet.
De bezinning op een betere beleidsstructuur is goed op gang gekomen na
het verschijnen van het eerdergenoemde Memorandum in 1970 onder
verantwoordelijkheid van het kabinetDe Jong.
Het Memorandum heeft in en buiten
het parlement zware kriktiek ontmoet.
Het zwakke punt van het Memorandum lag in het voorstel tot instelling
van functionele raden en overkoepelende organen voor overleg en advies op
elk beleidsterrein. Deze opzet was
sterk corporatistisch getint. De organisaties van particulier initiatief kregen
een voorrangspositie bij de uitvoering
van activiteiten. Dwarsverbanden naar
een breder terrein van welzijnsbevordering - onderwijs, volksgezondheid,
sociale verzekering, justitie - ontbraken nagenoeg.
De aanbevelingen in het Memorandum voor de wetgeving zijn niet uitgevoerd. Toch heeft een aantal uitgangspunten tot op de dag van vandaag zijn
betekenis behouden. Zoals bij voorbeeld de keuze voor decentralisatie,
voor één raamwetgeving, voor rijksbijui dyeregelingen en voor de bevordering van een samenhangend welzijnsbeleid.
Juist deze uitgangspunten kregen
een nieuwe inhoud in de studie van
een door het kabinet-Den Uyl ingestelde Beraadsgroep Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid.
De door deze Beraadsgroep in 1974
gepubliceerde Knelpuntennota heeft
op een buitengewoon indringende
manier de tekorten van ons systeem
van welzijnsvoorzieningen geschetst.
Deze publikatie heeft een schokeffect
teweeggebracht, waar de meest be-
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trokken organisaties, Regering en pariement wel op moesten reageren.
Ik aarzel niet de Knelpuntennota in
die zin te bestempelen als een historisch document. Wat de Beraadsgroep
zag als 'een bescheiden poging tot
richtingbepaling', heeft geleid tot een
ingrijpende bezinning op de verantwoordelijkheid van de overheid voor
de structuur en inhoud van een breed
welzijnsbeleid.
In aansluiting op de gedachtenwisseling tussen Regering en parlement zijn
tussen 1975 en 1977 een reeks aanbevelingen uitgevoerd: de Harmonisatieraad is ingesteld; de stuurgroep ontwikkelingsprojecten heeft haar werkzaamheden aangevat; vooruitlopend
op wetgeving is een begin gemaakt
met het systeem van brede rijksbijdrageregelingen en tenslotte is een
structurele kaderwet ingediend bij het
parlement.
De basis voor deze kaderwet v o r m de het principe van de zogenaamde
horizontale programmering in een gedecentraliseerd bestuursmodel. In de
periode van het kabinet-Den Uyl is het
proces van decentralisatie van het welzijnsbeleid krachtig op gang gebracht.
We wisten overigens dat het een begin
was van een lange weg.
Nochthans werd in het politieke klimaat van het midden van de jaren '70
nog zoveel hoop en verwachtingen
geïnvesteerd in lange-termijnbeleid,
gericht op verandering en vernieuwing van onze samenleving, dat deze
koers in vol vertrouwen werd ingezet.
Het was een eerste stap op weg naar
wat later bleek een onomkeerbaar proces te zijn. Het is natuurlijk overdreven
o m te beweren dat het decentralisatieproces onder het kabinet-Den Uyl is afgerond. Het getuigt echter evenmin
van voldoende historisch inzicht om
de stelling te betrekken dat het kabinet-Van Agt in 1978 ten aanzien van
decentralisatie en harmonisatie van
het welzijnsbeleid vanuit een nul-positie, of woorden van die strekking, is
gestart.
Om de keuze voor een nieuw gedecentraliseerd en samenhangend stelsel van welzijnsvoorzieningen te begrijpen is het nodig een korte schets te geven van de belangrijkste ontwikkelingen welke destijds hebben geleid tot
een ander beleid. De oorzaken zijn
deels een gevolg van sterk gewijzigde
opvattingen over de betekenis van het
begrip welzijn en deels te verklaren uit
de kritiek op het functioneren van
voorzieningen in de verzorgingsstaat.
De bewustwordings- en democratiseringsprocessen uit de jaren '60 hebben een diep spoor getrokken in de sociale verhoudingen in ons land.

Kaderwet specifiek welzijn

Er is een eis tot directe betrokkenheid en invloed van burgers op voorzieningen uit voortgekomen. Inspraak
en zeggenschap, emancipatie van
groeperingen en achterstand zijn nieuw e thema's geworden. De verhouding
tussen diverse categorieën bestuurders, gebruikers, medewerkers - staat
met het oog op een meer gelijkwaardige positie ter discussie. Dit streven is
niet altijd zonder conflicten verlopen.
We herinneren ons tal van crises, bezettingen en rellen, met als absoluut
dieptepunt de ontruiming van de
zwakzinnigeninrichting Dennendal.
We zijn ook vandaag nog steeds ver
verwijderd van optimale voorwaarden
voor participatie van burgers in voor
hun bedoelde voorzieningen. Zij is één
van de drijfveren achter de nieuwe
ontwikkelingen.
Een tweede belangrijke ontwikkeling
ligt in de verbreding van het welzijnsbegrip en de betekenis van het welzijnsbeleid.
Welzijn als uiting van individuele
emotie gaat over de beïnvloeding van
de welzijnssituatie als onderwerp van
beleid. De tijd ligt achter ons, waarin
werd gesteld dat welzijn een strikt persoonlijke ervaring is waarop de overheid 'eigenlijk' geen invloed zou kunnen of mogen uitoefenen. In de Knelpuntennota is overtuigend aangetoond dat welzijnsbeleid onverbrekelijk verbonden is met andere, zogenaamde harde sectoren.
Wie het welzijn wil verbeteren, zal
het welzijnsbeleid onverbrekelijk moeten verbinden met noodzakelijke veranderingen op andere terreinen die
het leven van mensen beïnvloeden.
Het welzijnsbeleid wordt op deze wijze
geplaatst in een breed perspectief van
maatschappelijke veranderingen,
waarmee de grenzen van het welzijn
als specifieke beleidssector worden
overschreden.
In die visie is welzijnsbeleid geen
compensatie voor scheefgroei in of
pleisters op de wonden van een industriële samenleving.
Welzijnsbeleid is daarmee onlosmakelijk verbonden met een streven naar
een inrichting en vormgeving van een
andere samenleving; een 'welzijnssamenleving' in haar totaliteit. Daarmee
is het welzijn onderwerp van politieke
en maatschappelijke strijd geworden,
die via de democratische weg tot beslissingen moet leiden.
Een andere ontwikkeling die de roep
o m nieuw beleid heeft versterkt, heeft
te maken met de verdeling van de
geldstroom in de welzijnssector. In
een groot aantal onderdelen van maatschappelijke zorg heeft de overheid ja-
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renlang een volgend beleid gevoerd
ten aanzien van de activiteiten van het
particulier initiatief. De geldstroom
volgde de particuliere initiatieven. Er
werd niet verdeeld volgens een systematisch en planmatig voorbereid beleid, gebaseerd op een keuze voor prioriteiten. Daardoor is een situatie ontstaan waardoor de voorzieningen en
mankracht lang niet altijd zijn afgestemd op de gebieden of bevolkingsgroepen met de grootste problemen.
Daarop is veel kritiek gekomen.
Als een vierde ontwikkeling noem ik
de toegenomen kritiek op het functioneren van organisaties en instellingen die op een breed terrein van
dienstverlening aan de burgers werkzaam zijn.
Overwegingen van doelmatigheid
spelen een rol, maar voorop staat de
vraag of het welzijnswerk zich wel
steeds op een doelgerichte wijze bezighoudt met de p r o b l t . en van de
mensen, waarvoor het in de eerste
plaats is bedoeld.
Bevestigen specialisten en hulpverleners soms niet meer het beeld van
'doel-in-zichzelf', dan dat van dienstbaarheid aan de problemen van de
burgers? De professionele hulpverlening krijgt soms bevoogdende trekken. Auteurs als de filosoof Achterhuis
en, op een wat andere wijze, de rechtssocioloog Schuyt hebben daarop gewezen.
De werkelijke vragen die daarbij aan
de orde zijn, laten zich als volgt f o r m u leren. Wie bepaalt wat welzijnsinstellingen doen? Wie stelt de prioriteiten?
Wie bepaalt ten slotte of er een redelijke verhouding bestaat tussen beschikbaar gestelde middelen en de bereikte
resultaten? De oorspronkelijke initiatiefnemers in het particuliere organisatiebestel raken steeds meer op de
achtergrond. Hun achterban vervaagt
en hun eigen financiële bijdragen drogen op.
De gemeenschap heeft de f inanciering grotendeels overgenomen, maar
de verantwoordelijkheden zijn schimmig. In deze sfeer is de legitimiteitscrisis in het welzijnswerk ontstaan.
Ten slotte wil ik wijzen op een ontwikkeling, welke alle hiervoor genoemde overschaduwt. Ik zou haar
kortheidshalve willen aanduiden als
de beheersbaarheid van de verzorgingsmaatschappij.
Het ontstaan van de verzorgingsmaatschappij is een politieke en maatschappelijke correctie op sociaal-economische en culturele ongelijkheid. De
groei van de verzorgingsmaatschappij
vond plaats in een periode, waarin tal

van groepen, met een verwijzing naar
hun achterstand, hun verwachtingen
en eisen, zich nog baseerden op een
vooruitzicht van materiële vooruitgang. Nu zijn we in een situatie beland
waarin nog steeds doorlopende verwachtingen van bepaalde groepen tegen de achtergrond van afnemende
mogelijkheden tot vervulling van de
maatschappelijke ambities ons voor
een dilemma plaatsen.
De problematiek van de beheersbaarheid is nog in zwaarte toegenomen door de wijze waarop de inrichting van wetgeving het beleid en de
programma's van de verzorgingsmaatschappij gestalte hebben gekregen. Het is een mengelmoes van compromissen, die hebben geleid tot een
rechtsstelsel gebaseerd op opeisbare
rechten van groepen burgers; individuele aanspraken op verstrekkingen;
rechten op uitkeringen; erkennings- en
aanwijzingsprocedures van voorzieningen.
Prof. Schuyt wijst erop dat de oorspronkelijke idee van sociale rechtvaardigheid voor sociale groepen
heeft geleid tot een v o r m van categorale rechtsbedeling als uitdrukking van
een sterk verbrokkeld mensbeeld. Er
heeft een opdeling van mensen in tal
van levenssferen plaatsgevonden, er
zijn nieuwe sociale categorieën geconstrueerd (WAO-ers, fondspatiënten,
cliënten, bijstandstrekkers). Deze nieuwe groeperingen zijn het voorwerp
geworden van verkokerde hulpverleningssystemen, waaraan specialisten
en professionals hun identiteit en belangen ontlenen.
Het gebrek aan coördinatie en samenhang wordt vooral verklaard door
deze verzelfstandiging van bevoegdheden en taken van organisaties en
beroepskrachten. Zo ontstaat het idee
dat de werkelijkheid ongecoördineerd
en onsamenhangend is. Hettegendeel is echter waar. Het gebrek aan samenhang en vermogen tot het stellen
van prioriteiten is een gevolg van de
verzelfstandiging van deelaspecten in
een in feite ondeelbare welzijnssituatie. Die verbrokkeling vinden wij terug in afzonderlijke wetten, voorzieningen en beleid. De opeenstapeling
van deelbenaderingen suggereert dat
de totale problematiek wordt aangepakt.
Worden er nochtans tekorten gesignaleerd, dan dienen zich nieuwe voorzieningen en specialisten aan, die
daarvoor weer een oplossing menen
te zijn. Aldus ontstaat een loodzware
bovenbouw van nazorg van de zorg,
begeleiding van de begeleiders, planning van de planners. Dit zijn uitingen
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van een veel te ver doorgeschoten
professionalisering en verzelfstandiging. Maatschappelijk blikvernauwing
is hiervan het onontkoombare resultaat.
De uitgangspunten voor een nieuw
stelsel van beleid en wetgeving zullen
een antwoord moeten geven op de
hierboven geschetste ontwikkelingen.
Ik wil daarom nader op de uitgangspunten ingaan, die bij onze beoordeling een rol spelen.
Het nieuwe stelsel zal in de eerst
plaats een antwoord moeten geven op
de verkokering in beleid en dienstverlening. Dit zal onder meer moeten gebeuren door aansluiting te zoeken bij voor
de burgers herkenbare verbanden. Er
moet bij voorbeeld sprake zijn van een
goede afstemming tussen problemen
die door mensen en groepen ervaren
worden en het functioneren van voorzieningen; versterking van de samenhang tussen beleid en uitvoering; een
zichtbare en toetsbare relatie tussen de
lasten - belastingpremies die mensen
moeten opbrengen - en de voordelen,
zo men wil het profijt van de aanwezigheid van voorzieningen en activiteiten.
Het tweede uitgangspunt heeft betrekking op het niveau waarop het
beleid v o r m moet krijgen. Wij hebben
de vaste overtuiging dat het lokale niveau de beste waarborgen biedt voor
de bevordering van samenhang in beleid, de integratie en de uitvoering en
de betrokkenheid van de burgers. Het
nieuwe stelsel zal daarom een sterk
decentraal karakter moeten krijgen.
Wij toetsen het nieuwe stelsel in de
derde plaats aan onze politieke uitgangspunten voor het welzijnsbeleid.
Daarbij staat centraal dat de wetgeving perspectief moet bieden voor een
welzijnsbeleid, dat in de eerste plaats
het karakter heeft van een ontwikkelingsbeleid. Daarmee bedoelen w i j een
beleid dat belemmeringen wegneemt,
opdat het welzijnsbeleid uit zijn verengde kaders wordt gehaald.
In het stelsel moeten zelfbeheer
door burgers van voorzieningen en democratisering een centrale plaats krijgen. Ten aanzien van de verdeling van
de middelen willen w i j de mogelijkheid ingebouwd zien dat aan groepen
in achterstandssituaties voorrang
wordt gegeven.
De centrale rol van de gebruiker,
cliënt v o r m t ons vierde uitgangspunt.
Participatie moet ergens op betrokken
zijn, moet zin hebben. Kunnen burgers
werkelijk als zij dat willen invloed uitoefenen? Wij beoordelen het nieuwe
stelsel op die vraag. Het gaat daarbij
niet o m overspannen participatie-idealen, maar o m reële mogelijkheden
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o m beleid te beïnvloeden en klachten
te uiten. De gemeenten moeten daarom zoveel bevoegdheden en financiële armslag krijgen, dat het zin heeft o m
zich met het beleid te bemoeien. Het is
dan aan de burgers om zelf u i t t e maken of zij aan de beleidsvoorbereiding
wensen deel te nemen.
Vervolgens wil ik wijzen op het aspect van de rechtszekerheden voor
burgers, groepen, instellingen en
overheden. Het stelsel van wet- en regelgeving zal de rechtsverhouding op
een heldere wijze moeten regelen.
Tenslotte zal een decentralisatiebeleid slechts kans op succes hebben als
het voortkomt uit een politieke wil tot
spreiding van macht op een breed terrein. Decentralisatie van de welzijnssector - wil het geen geïsoleerd proces
worden - zal deel moeten uitmaken
van een beleid dat ook in de 'harde'
sectoren, bij voorbeeld de sociaal-economische sector, zeggenschap aan de
burgers geeft.
Als ik deze uitgangspunten toepas
op de verschillende versies van de Kaderwet, dan komen wij tot het volgende oordeel. Het oorspronkelijke wetsontwerp van minister Van Doorn was
een antwoord op de uitdaging van de
knelpuntennota. Het regelde de oplossing van een groot aantal knelpunten
en voorzag in een geheel nieuwe en
democratische planning van het welzijnsbeleid. Maar op het punt van harmonisatie van een breed terrein van
welzijnvoorzieningen schoot het duidelijk tekort. Het bleef teveel een wet
voor CRM-voorzieningen. Wij hebben
dat, mét anderen, als een bezwaar
aangemerkt.
Het kabinet-Van Agt heeft daarna
nog een tweetal versies van de Kaderwet voorgsteld. In de eerste versie
(1979) hebben wij als een verbetering
aangemerkt de invoering van de Kaderwet bij Invoeringswet en een mogelijkheid tot uitbreiding van planprocedures tot voorzieningen, die via een
andere wet geregeld worden. Dat is
zeker een winstpunt uit een oogpunt
van harmonisatie.
Toch noteerden wij ook verslechteringen o.a. de versterking van de belangengroepen in de beleidsvoorbereiding (sectiezorg), het herstel van het
primaat van een verouderd particulier
initiatief, de invoering van goedkeuringsprocedures van provincie op
gemeentelijke plannen, de uitbreiding
van de onderwerper: waarop centraal
regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de voorzieningen (de artikelen 40 en 41).

In de tweede versie zijn enkele centrale stuurelementen verdwenen. Dat
vinden wij een duidelijk winstpunt.
Ten opzichte van de vorige versie zijn
de bepalingen met betrekking tot democratisering, met name door de merk
waardige ontheffingsbepalingen bij
levensbeschouwelijke onverenigbaarheid, in onze ogen echter weer een
verslechtering.
Als ik de balans opmaak, dan stel ik
vast dat de behandeling van de Kaderwet onder dit kabinet een slingerbeweging heeft vertoond. Er is bovendien
veel tijd verspeeld, door de procedure
van wijzigingsvoorstellen.
Per saldo is het decentralsatie-aspect er niet sterker op geworden en
zijn de algemene bepalingen - gericht
op een bevordering van meer samenhang - in onvoldoende mate versterkt.
Wij hebben in het huidige wetsontwerp weer elementen ontdekt uit
het eerder genoemde Memorandum
die op goede gronden en over een
breed politiek front sterk bestreden
worden. Ik denk aan de corporatistisch
getinte beleidsvoorbereiding en de
voorrangspositie voor het particulier
initiatief.
De kernvraag is: wat w o r d t de werkingssfeer van de Kaderwet wanneer
zij over enkele jaren tot invoering
komt. Komen er betere voorwaarden
voor ontplooiing van het welzijn - gezondheid, v o r m i n g , hulpverlening van de burgers in ons land? Komen de
voorzieningen beter bij de mensen?
Komt er een einde aan de versplintering in beleid en dienstverlening en
vooral, kunnen de burgers rechtstreeks invloed hebben op de activiteiten en voorzieningen in hun w o o n - en
leefmilieu?
Naar onze opvatting voldoet het
voorliggende ontwerp van de Kaderwet in volstrekt onvoldoende mate aan
de door mij geformuleerde uitgangspunten van decentralisatie, samenhang en toegankelijkheid voor de burgers. De bedoelingen zijn goed, maar
de instrumenten schieten tekort.
Ik zal daarom onze wijzigingsvoorstellen nader toelichten. Daarbij ga ik
eerst in op de methode - zo men wil de
strategie - van decentraliseren en harmoniseren. In de methode van decentralisatie en harmonisatie komt bij uitstek het karakter en de betekenis van
het regeringsbeleid naar voren.
In de werkwijze die het kabinet de
laatste jaren heeft gevolgd, lag de nadruk op wat de Harmonisatieraad
heeft genoemd een strategie van
tweezijdige onderhandelingen, waarbij over decentralisatie en harmonisatie per onderwerp tussen de coördine-
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rend minister voor het welzijnsbeleid
en een collega-minister wordt onderhandeld. Deze procedure heeft tot nu
toe weinig resultaat opgeleverd.
Mijn collega Van Kemenade zal
daarop straks nader ingaan. De Harmonisatieraad, het belangrijkste adviescollege op dit terrein, komt in vaak
voortreffelijke analyses tot de ver strekkende conclusie, dat de huidige Kaderwet geen geschikt instrument is voor
verbreding naar andere sectoren. De
Raad heeft voorgesteld om de bepalingen die betrekking hebben op de harmonisatie los te koppelen van de Kaderwet en onder te brengen in een Wet
Algemene Bepalingen.
Wij zijn het met de Harmonisatieraad eens dat het huidige wetsontwerp onvoldoende instrumenten
aanreikt o m de samenhang in een
breed welzijnsterrein te bevorderen.
Het ontwerp schiet met name tekort
waar het de algemene bepalingen van
de planning, bevoegdheidsregelingen,
reikwijdte en democratisering betreft.
De 'dubbele' functie van de Kaderwet
- harmonisatie én Kaderwet-welzijn blijft een onopgelost probleem. De
praktijk wijst verder uit dat de afstemming van de Kaderwet met betrekking
tot de andere sectoren niet veel heeft
opgeleverd. De sectorwetgeving gaat
rustig door en wel op basis van geheel
eigen uitgangspunten. Dat geldt vooral
voor het onderwijsterrein, sociale zaken, justitie. In een serie van wetten van
de betrokken departementen wordt met
de kaderwetvoorstellen nauwelijks rekening gehouden.
Wij zijn van mening dat de Kaderwet
op dit punt versterkt moet worden. Dat
kan met name door de opdracht aan
de Regering tot het uitstippelen van
een beleid gericht op decentralisatie
en harmonisatie beter in de wet te regelen.
Wij willen via een voorstel tot regeling van een rijksbeleidsplan de algemene bepalingen in de Kaderwet versterken. Wij hebben op dit moment
nog geen definitief oordeel over de
vraag of er in de toekomst een Wet AIgemene Bepalingen Harmonisatie
moet komen of dat de Kaderwet deze
opdracht kan vervullen. Bij de lnvoeringswet moet daarover wel meer duidelijkheid komen.
Op dit punt wil ik dan ook graag een
motie indienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Meijer,
Van Kemenade en Bischoff van
Heemskerck wordt de volgende motie
voorgesteld:
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De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Verder stellen wij voor belangrijke wijzigingen aan te brengen in
het hoofdstuk beleidsvoorbereiding en
de planprocedures. Wij hebben een
verplichte instelling van een orgaan in
de voorbereiding van gemeentelijke
en provinciale plannen nooit op deze
manier gewild. Voor deze aanpak kan
in de knelpuntennota geen aanknopingspunt worden gevonden. Zij
wordt een blokkade tussen de burgers
enerzijds en de politiek verantwoordelijke organen anderzijds, eerder als
hoofdbezwaar vastgesteld bij de discussie over het Memorandum.
Wij moeten in deze Wet een paar algemene beginselen regelen, waarmee
men rekening moet houden bij de
planprocedure. Ik denk daarbij vooral

aan de wijze waarop de burgers bij de
voorbereiding van het plan betrokken
worden en de bijzondere maatregelen
voor groepen, die niet kunnen terugvallen op een goede administratieve
en beleidsmatige ondersteuning.
We kunnen het dan verder aan gemeenten en provincies overlaten of
men zich wenst te laten adviseren
door een representatief orgaan dan
wel door een adviescommissie of andere uitvindingen waartoe men op
plaatselijk niveau komt.
Mijnheer de Voorzitter! De voorgestelde plansystematiek en -procedure
bergt grote risico's in zich. De oorspronkelijke opzet van de plangedachte was o m burgers in staat te stellen,
via een open en democratische aanpak
hun behoeften en wensen kenbaar te
maken, zodat dezen een reële invloed
zouden kunnen hebben op de vaststelling van prioriteiten.
Wij vrezen dat het met de huidige
opzet anders gaat uitpakken. De signalen die wij krijgen, stemmen ons niet
optimistisch. De welzijnsplanning
dreigt hoe langer hoe meer een zaak
van deskundigen te worden. De procedures worden ingewikkeld gemaakt.
De planprocedure rolt over de mensen
heen; een nieuw circuit van deskundigen en functionarissen maakt zich
meester van de planning en dezen
scheppen in hun verbeelding als resultaat van hun arbeid een soort kaderwet-mens; de mensen waarom het allemaal is begonnen, komen steeds
meer buitenspel te staan.
Het resultaat van deze aanpak zal
niet aansluiten bij de wensen, inzichten en noden van de bevolking. Op deze manier gaat de idee van een democratische manier van beleidsvoorbereiding verloren. De onvolmaaktheid
van een mooi streven, of zoals Brecht
het uitdrukte: 'Maak maar een plan.
Wees maar dat grote licht. Maak dan
nog een tweede plan. Op geen van beide komt er zicht.'
Een tweede gevaar schuilt in het feit
dat er een nadrukkelijke goedkeuringsprocedure van de provincie op het gemeentelijk plan en van de Kroon op de
provinciale plannen in de wet is geïntroduceerd. Daarmee dreigt de eigen
verantwoordelijkheid van een gekozen
politiek lichaam te worden aangetast.
Wij zijn van mening dat een nieuw
patronage-systeem moet worden
voorkomen en bepleiten daarom dat
een hogere overheid de plannen van
een lagere overheid slechts marginaal
mag toetsen.
Ik sprak zojuist over ons voorstel tot
invoering van een rijksbeleidsplan. Het
laatste heeft betrekking op het kader-
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende dat de Kaderwet specifiek welzijn een goede bijdrage kan leveren aan een beleid gericht op harmonisatie en decentralisatie van een
breed terrein van welzijnsvoorzieningen;
constaterende, dat op grond van advisering en ervaringen in de ontwikkelingsprojecten nieuwe voorstellen onder meer betrekking hebbende op de
planning, inrichting en financiering,
ter versterking van de samenhang in
beleid en decentralisatie worden gedaan;
herinnert de Regering aan de in 1974
gedane uitspraak (12 600-Milj.nota, nr.
19), dat een goede waarborg voor een
samenhangend welzijnsbeleid dient te
worden gevonden in een wetgeving,
die de gezamenlijke grondslagen regelt van een gedifferentieerd beleid op
het gebied van het specifieke welzijn;
nodigt de Regering uit, op grond van
huidige ontwikkelingen en inzichten
deze grondslagen opnieuw te formuleren en de deelwetgeving daaraan te
toetsen, en te onderzoeken of en zo ja
op welke wijze de algemene functie
van de Kaderwet specifiek welzijn versterkt moet worden, dan wel of met
het oog daarop een wetgeving met algemene bepalingen noodzakelijk is;
nodigt de Regering uit, daaromtrent
uiterlijk bij de indiening van de invoeringswet nadere voorstellen te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 50(14 493).

wetwelzijn op rijksniveau. Het voorstel
van een verplichte planning van decentralisatie en harmonisatie op rijksniveau heeft betrekking op de voorbereiding van het totale welzijnsbeleid
van de Regering. Daarom stellen w i j
v o o r - b i j amendement nr. 35 — dit
rijksbeleid in de algemene bepalingen
op te nemen.
Wij beogen daarmee een vierjarenbeleidsplan zoals dat onder meer door
de commissie hoofdstructuur rijksdienst wordt bepleit, waarin de maatregelen met betrekking tot wetgeving,
herstructurering, financiële consequenties, integratie en samenhang,
taakverdeling tussen overheden en decentralisatie zullen worden aangegeven. Het is geen 'super-stuurinstrument' zoals de Regering in de nadere
memorie valselijk suggereert, maar
een opdracht waardoor de Regering
zichzelf de plicht oplegt, de voortgang
en het proces van decentralisatie en
harmonisatie te bewaken.
Wij willen dat dit plan aan een parlementaire goedkeuringsprocedure
wordt onderworpen. Het is onze overtuiging en ervaring dat een breed harmonisatie- en decentralisatiebeleid alleen slaagt als het voortdurend steunt
op politieke wilsvorming.
In ons amendement brengen bij
daarom de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Regering en parlement tot
uitdrukking. Vervolgens w i l ik nader
toelichten, waarom wij wijzigingsvoorstellen hebben ingediend op de onderdelen democratisering en verhouding
overheid en particulier initiatief.
Deze onderdelen raken de kern vooral in de politieke betekenis - van
de Kaderwet. Wij vinden de democratiseringsvoorstellen van de Regering te
vrijblijvend en hebben bezwaar tegen
de nogal arbitraire ontheffingsbepaling. Artikel 43 is bij uitstek een algemene bepaling welke de samenhang
tussen de terreinen kan bevorderen.
Als over de gehele linie in een breed
terrein van organisaties en instellingen dezelfde democratiseringsvoorwaarden gelden, komt dat de overzichtelijkheid, de onderlinge gelijkwaardigheid en rechtszekerheid ten goede.
Bij meerdere gelegenheden heeft
onze fractie aangegeven dat wij de bestuurlijke verantwoordelijkheid - overheid en het particuliere initiatief — niet
goed geregeld vinden in dit ontwerp.
Daartoe hebben w i j een amendement
ingediend.
Wij vinden dat de huidige voorschriften niet passen binnen een werkelijk decentralisatiebeleid. Om deze
reden hebben wij in 1979 de motieHermans gesteund, waarin een gelijk-
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betwijfel of de beantwoording op dit
moment reeds mogelijk, laat staan zinvol is.
Ik sluit daarom maar af met de slotregels van het gedicht Narrenwijsheid
van J. C. van Schagen:
'daarom geef geen namen ik ga maar
en ben'.

waardige positie van particulier en
publiekrechtelijke voorzieningen werd
bepleit. Wij betreuren het dat deze motie niet door de Regering is uitgevoerd,
maar zijn van mening dat de Kaderwet
op dat punt een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur moet krijgen. Bo~
vendien hoor ik graag tijdens dit debat
een verantwoording van de Minister
voor het niet uitvoeren van de motieHermans.
Overzie ik het geheel van onze wijzigingsvoorstellen dan beogen wij een
bijstelling op een zestal hoofdpunten:
1. de reikwijdte van de Kaderwet
moet worden vergroot;
2. het decentralisatieaspect moet
worden versterkt;
3. het parlement moet meer verantwoordelijkheid dragen voor de invoering en voortgang van de decentralisatie en harmonisatie en op het welzijnsbeleid op rijksniveau;
4. het democratisch functioneren
van welzijnsorganisaties en instellingen moet worden versterkt door het
binden aan m i n i m u m r e g e l s ;
5. overheidsorganisaties moeten
een gelijkwaardige positie krijgen aan
particuliere organisaties bij de toewijzing van welzijnstaken;
6. er moet duidelijkheid komen op
welke regelingen de Kaderwet van toepassing wordt.
In het begin van mijn bijdrage heb ik
gezegd, dat dit debat een voorlopige
afsluiting vormt van een tienjarige periode van voorbereiding op deze wet
en tegelijk een opening naar een nieuwe fase van decentralisatie en harmonisatie. De Kaderwet zal nog moeten
bewijzen wat zij waard is. Deze wet kan
- mits op de juiste wijze verder uitgebreid en toegepast — in de komende jaren grote invloed hebben op de sociale
verhoudingen in ons land. Zij kan, mits
bevrijd van bureaucratische bedilzucht,
een bijdrage leveren aan de democratisering van onze samenleving. Als sociaal-democraat zie ik vele aanrakings
punten. Mijn fractie heeft haar eindoordeel nog niet vastgesteld. De uitkomst van dit debat speelt daarbij een
rol.
Ik stel wel vast dat deze grote beleidsoperatie velen heeft beziggehouden.
Interessant was daarbij de discussie,
wie de meeste invloed op dit proces
heeft uitgeoefend. Was het de kritische
maar toegewijde begeleiding van de
Harmonisatieraad, de VNG, was het
ideologische conceptie van Peper, het
bestuurlijk inzicht van Van Doorn, het
doorzettingsvermogen van Gardeniers
of de vasthoudendheid van de ambtenaren van CRM? Vragen waarvan ik

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In aansluiting op
het betoog van mijn collega Meijer, zal
ik met name aandacht schenken aan
de financiering en reikwijdte van de
Kaderwet specifiek welzijn en aan aspecten met betrekking tot de ontwikkelingsprojecten.
Aan de financiering heeft mijn fractie in het voorlopig verslag en het nader voorlopig verslag uitvoerig aandacht besteed. Wij hebben ons daarin
verenigd met het beginsel dat w i e beleid bepaalt, ook betaalt, met het voornemen tot afschaffing van koppelsubsidies en met het voornemen o m bij
inwerkingtreding van deze wet de voor
de daaronder dan ressorterende activiteiten op de rijksbegroting beschikbare geldmiddelen o v e r t e hevelen naar
het gemeentefonds, dan wel het provinciefonds, en deel te laten uitmaken
van de algemene uitkering aan de lagere overheden volgens een nader te
ontwerpen algemene, en dus niet activiteitsgebonden vereveningssystematiek.
Wij hebben toen echter tevens kritische kanttekeningen geplaatst bij het
beginsel van de budgettaire neutraliteit waarmee deze operatie volgens
het kabinet dient te geschieden. Met
name hebben wij gewezen op de te
verwachten extra apparaatskosten die
gemeenten zullen moeten maken ter
uitvoering van de in deze wet voorgeschreven planvoorbereiding en planning.
Door de reactie die de Regering
daarop geeft in de nadere memorie
van antwoord, met name op pagina 54
en volgende, zijn w i j bepaald niet
overtuigd, te meer niet wanneer wij
kijken naar het overigens zeer lezenswaardige imterimrapport van het Sociaal-cultureel Planbureau, getiteld Experimentele welzijnsplanning, dat een
eerste evaluatie geeft van de resultaten van de ontwikkelingsprojecten.
Eén van de conclusies is dat integrale
welzijnsplanning veel blijkt te vergen
van het ambtelijk apparaat, dat de organisatie van de gemiddelde gemeentesecretarie niet is ingericht op sectoroverschrijdende meerjarenplanning
en dat er een nijpend tekort aan menskracht is ten behoeve van de planning.
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Nu zal dit capaciteitsprobleem zeker
voor een deel verband houden met de
voortrekkersrol van de proefgebieden.
De constateringen in dit interim-rapport staan toch in het algemeen in een
wat te groot contrast ten opzichte van
de onzes inziens luchthartige manier
waarop de Regering dit probleem in
de nadere memorie van antwoord
heeft behandeld.
In dit verband wijs ik ook op de opmerking die de projectgroep Financiële gevolgen decentralisatie op pagina
2 van haar interimrapport maakt. Weliswaar deelt zij mee dat het vraagstuk
van de omvang en de financiering van
de verhoogde apparaatskosten buiten
haar opdracht valt, maar des te opvallender is het dat zij die apparaatskosten uitdrukkelijk vermeldt en erin
slaagt in één alinea er expliciet op te
wijzen dat die apparaatskosten ongetwijfeld een extra financiële last zullen
betekenen.
Daar komt bovendien nog bij dat bij
de overheveling van gelden naar het
gemeente- of provinciefonds zonder
twijfel een afkoopsom ten laste van
het Rijk ten gevolge van te grote vereveningsverschillen onvermijdelijk zal
zijn. De projectgroep wijst min of meer
impliciet maar bepaald duidelijk ook
daarop, bij voorbeeld op blz. 3 van het
rapport en op blz. 3 van de eerste bijlage van het rapport.
Ook over die problematiek, waarvan
de kosten zoals uit de eerste bijlage
blijkt, niet onaanzienlijk kunnen zijn,
stapt de Minister in de nadere m e m o rie van antwoord heen.
Nu zijn noch de eventuele extra apparaatskosten noch de eventueel
noodzakelijke afkoopkosten bij verevening op dit moment exact te ramen, maar er rijst wel een klemmende
vraag ten aanzien van de betekenis
van het door de Regering stringent gehanteerde begrip budgettaire neutraliteit.
Betekent dit, indien extra apparaatskosten voor gemeenten bij invoering
van deze wet noodzakelijk zouden blijken en indien eveneens afkoopkosten
nodig zijn o m te ingrijpende consequenties van de vereving te ondervragen, dat ook die kosten moeten worden gedekt uit de dan op de diverse in
aanmerking komende rijksbegrotingen beschikbare gelden voor de welzijnsactiviteiten zelf? Met andere
woorden: betekent het begrip budgettaire neutraliteit dat in dat geval m i n d e r e n in bepaalde omstandigheden
zelfs aanzienlijk minder geld voor de
uitvoering van de betrokken welzijnsactiviteiten, voor de bekostiging van
de betrokken welzijnsvoorzieningen
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zelf beschikbaar is? Heeft het beginsel
van budgettaire neutraliteit uitsluitend
betrekking op de gelden, beschikbaar
voor activiteiten en voorzieningen?
Staan de eventuele gemeentelijke apparaatskosten en de eventuele afkoopkosten daarbuiten?
In het nader voorlopig verslag hebben wij eveneens bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van enig inzicht in
de vereveningssystematiek. Onlangs,
19 februari jongstleden, is het interimrapport van de projectgroep Financiële
gevolgen decentralisatie verschenen,
dat voor een objectief verdelingssysteem uitgangspunten voor een referentiekader biedt met bijlagen waarin
de consequenties van bepaalde voorlopige varianten voor de uitkering aan
alle gemeenten afzonderlijk worden
weergegeven.
Wij hebben voor dit rapport - ik zeg
dat graag - veel waardering. Weliswaar geeft het geen definitief stelsel,
maar dat was op dit ogenblik niet mogelijk en ook niet nodig, omdat definitieve besluitvorming hierover pas bij
de invoeringswet noodzakelijk is.
Het rapport biedt echter zonder twijfel een goed inzicht in de problematiek. Het geeft aan waar mogelijk alternatieven kunnen worden gesteld. Het
bevat aanknopingspunten voor discussie en suggesties ten behoeve van
de verdere uitwerking. In de brief
waarmee de Minister van CRM dit rapport aan de Kamer aanbiedt, gaat zij
zelf helaas niet op die mogelijke alternatieven en discussiepunten in.
Ik zeg 'helaas', omdat de richting
van de verdere uitwerking uiteraard afhankelijk is van de keuzen of de voorkeuren die nu ten aanzien van onderdelen van die systematiek worden uitgesproken. Daarom willen w i j h i e r o p
enkele aspecten van de systematiek ingaan, en onze opvattingen uitspreken
over de richting waarin de verdere uitwerking dient te geschieden.
Wij zijn het eens met de drie pijlers,
vermeld op de pagina's 4 en 5 van het
interim-rapport, waarop de projectgroep de systematiek zou willen optrekken. Zeer terecht stelt de projectgroep ook voor dat als derde pijler de
uitkeringssystematiek gedifferentieerd
moet worden naar sociaal-culturele en
sociaal-economische achterstandssituaties.
Aan de twee door de projectgroep
daarvoor genoemde indicatoren, namelijk de sociale index van het Sociaal-Cultureel Planbureau en het percentage uitkeringsgerechtigden, zouden wij echter uitdrukkelijk willen toevoegen: ten eerste het percentage van
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de bevolking van een gemeente dat
behoort tot de groep zogenaamde 'culturele minderheden'; ten tweede de
mate waarin een gemeente met stadsvernieuwing te maken heeft, omdat
daarmee, zoals wij weten, vele ingrijpende sociaal-culturele processen samenhangen.
De projectgroep heeft bovendien, uiteraard voorlopig of bij wijze van
voorbeeld, een drietal berekeningsvarianten uitgewerkt, waarin aan de verschillende indicatoren een verschillend gewicht wordt toegekend.
Gezien de primaire doelstellingen
van het welzijnsbeleid, namelijk bij
voorrang aandacht te schenken aan de
opheffing of de verbetering van achterstandssituaties, spreken wij hier onze voorkeur uit voor een berekeningsvariant in de vereveningssystematiek
waarbij aan de achterstandsindicatoren een relatief zwaar gewicht wordt
toegekend, zoals dat onder meer in variant 3 van het rapport het geval is.
Graag horen wij de mening van de
Minister over onze opvattingen met
betrekking tot de verdere uitwerking
van de vereveningssystematiek en de
daarbij te hanteren berekeningsvarianten; opvattingen die ik nu reeds, ten
behoeve van een toegespitste gedachtenwisseling, hier, mede namens collega Meijer in de v o r m van een motie
aan de Kamer voorleg.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Kemenade en Meijer wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
met waardering kennisnemende van
het interimrapport van de projectgroep financiële gevolgen decentralisatie;
nodigt de Regering uit, bij de verdere
uitwerking van de vereveningssystematiek:
a. ook de omvang van de groep culturele minderheden in gemeenten en
ook de stadsvernieuwing als indicatoren te hanteren;
b. een berekeningsvariant te ontwikkelen, waarbij aan de sociaal-culturele en sociaal-economische achterstandssituatie een relatief zwaar gewicht wordt toegekend;
c. er van uit te gaan dat de eventuele extra apparaatskosten die voor de
gemeenten voortvloeien uit de uitvoering van deze wet en de eventuele kosten gemoeid met de afkoop van te grote vcreveningsverschillen niet in min-
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dering behoeven te worden gebracht
op de gelden die voor de welzijnsactiviteiten zelf beschikbaar zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 51 (14 493).
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wil ik
meer uitvoerig aandacht schenken aan
de reikwijdte van de ontwerp-Kaderwet. De ontwerp-Kaderwet Specifiek
Welzijn heeft, zoals hiervoor ook al
meer uitgebreid door collega Meijer is
toegelicht, meerdere doelstellingen.
Met name beoogt zij, een wettelijk instrumentarium te zijn voor de harmonisatie en voor de decentralisatie van
activiteiten of voorzieningen op het
terrein van het specifiek welzijn. Die
doelstellingen overlappen of impliceren elkaar bepaald niet altijd volledig.
Harmonisatie is het streven, weer
verband en samenhang te brengen in
die functies of functievervullingen die
met name ten gevolge van toenemende gespecialiseerde deskundigheid,
maar ook wel ten gevolge van historische belangentegenstellingen, afzonderlijk zijn geïnstitutionaliseerd in eigen, vaak sterk autonome, verzelfstandigde beleidssystemen, met alle administratieve en bestuurlijke gevolgen en
verschillen vandien.
Op zichzelf had en heeft die specialisering, en de daarvoor noodzakelijke,
specifieke organisatie van werkzaanv
heden, zeker ook belangrijke voordelen. Wanneer zij verwordt tot een verkokering van activiteiten; tot een geheel eigenstandige, los van elkaar
staande vervulling van die functies,
leidt zij echter in feite tot een onwerkelijke fragmentatie van de benadering
van mensen, die het welzijn van mensen vaak eerder schaadt dan bevordert, zoals treffend is gebleken uit tal
van voorbeelden in de Knelpuntennota.
Decentralisatie nu heeft vooral betrekking op het spanningsveld tussen
de eenheid en verscheidenheid in de
verzorgingsstaat. Zij beoogt ruimte te
scheppen voor een meer autonome
beslissingsbevoegdheid van betrokkenen, hier met name territoriaal gedefinieerd, en richt zich dus vooral op de
verandering van de machtsverhouding tussen de burgers en de nationale
staat en op de mogelijkheden om activiteiten en voorzieningen meer op eigen behoeften, prioriteiten en waarden af te stemmen. Weliswaar kan decentralisatie in veel gevallen tot harmonisatie leiden en is ook harmonisa-
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tie niet zelden een voorwaarde voor
een effectieve decentralisatie, maar er
kan ook strijdigheid of ten minste
spanning tussen beide doelstellingen
bestaan, zoals dit voortreffelijk is uitgewerkt in met name het vijfde advies
van de Harmonisatie Raad Welzijnsbeleid, getiteld 'De moeizame harmonisatie'.
Door die beide doelstellingen van de
Kaderwet is nu ook de vraag naar de
reikwijdte van de wet tweeledig:
a. in hoeverre wordt hierdoor harmonisatie in verschillende sectoren en
functies gerealiseerd en
b. welke voorzieningen of terreinen
kunnen in welke mate onder het decentrale regime van planning, invulling en
financiering van de wet worden gebracht?
Als instrument tot harmonisatie op
zich zelf is de Kaderwet - collega
Meijer heeft dit toegelicht - slechts beperkt. Momenteel biedt de Kaderwet
daarvoor immers alleen beperkte aanknopingspunten, zoals met name artikel 1, lid 3; de verplichte opname in
het informatief gedeelte van de plannen, bepaald in artikel 1, lid 4; opname
in het verslag zoals bedoeld in artikel
5, en deelname aan de welzijnsstatistiek, zoals bedoeld in hoofdstuk X van
de wet, middels het bepaalde in artikel
1, lid 5. Met name om die mogelijkheden tot harmonisatie te verbreden en
de reikwijdte van de wet in dit opzicht
te vergroten, zijn door ons amendementen ingediend, bij voorbeeld met
betrekking tot het derde lid van het
eerste artikel en met betrekking tot een
nieuw artikel 5.
Daarentegen biedt de Kaderwet wel
een uitvoerig instrumentarium ten behoeve van decentralisatie. In feite is de
Kaderwet dan ook vooral een wettelijk
kader voor al die activiteiten en voorzieningen op het terrein van het specifiek welzijn, waarbij lokale planning en
afweging met betrekking tot de aanwezigheid en de kwaliteit - en dus met
betrekking tot de financiering ervan mogelijk en gewenst is. Die mogelijkheden tot decentralisatie door middel
van of met behulp van dit wettelijk kader zijn tweeërlei.
In de eerste plaats kunnen voorzieningen volledig ressorteren onder de
Kaderwet, conform artikel 1, lid 2.
In de tweede plaats kunnen op voorzieningen onderdelen van de Kaderwet van toepassing worden verklaard,
conform artikel 1, lid 3. Daarnaast kan
en moet ook worden nagegaan - ik zeg
dit met nadruk - of ook anderszins elementen in bestaande wetgeving kunnen worden ingebracht, die decentralisatie bevorderen.

De vraag naar de reikwijdte van de
Kaderwet in dit opzicht is derhalve ook
tweevoudig. In de eerste plaats is er de
vraag, welke terreinen of voorzieningen er volledig onder de werking van
de wet kunnen worden gebracht. In de
tweede plaats is er de vraag met betrekking tot welke voorzieningen en in
welke opzichten onderdelen van deze
wet in andere wetten van toepassing
kunnen worden verklaard.
Het is in dit bestek uiteraard onmogelijk, mijnheer de Voorzitter, o m die
vragen voor alle in het geding zijnde
beleidsterreinen in extenso te behandelen. Wel kan nu reeds, de hele discussie overziende en met name gelet
op wat ter zake in de nadere memorie
van antwoord en in het mondeling
overleg van 21 januari naar voren is
gebracht, worden vastgesteld dat er
ten aanzien van de reikwijdte van de
wet in dit opzicht nog maar heel weinig duidelijkheid bestaat en dat er niet
of nauwelijks concrete vorderingen
zijn gemaakt.
In aansluiting vooral op het mondeling overleg van 21 januari zullen wij
dit voor verschillende beleidsterreinen
in het kort afzonderlijk toelichten en
daar onze opvattingen tegenover
plaatsen. Daarbij zullen wij ons vooral
richten op de vraag, welke terreinen en
voorzieningen integraal, dus via het
tweede lid van artikel 1, o n d e r d e werking van de Kaderwet zouden kunnen
en moeten worden gebracht of, met
andere woorden, ten aanzien van welke terreinen en voorzieningen de aanwezigheid, de deugdelijkheid en derhalve de financiering ervan beter door
plaatselijke afweging en besluitvorming kunnen worden bepaald dan wel
een centrale garantie door middel van
afzonderlijke wetgeving behoeven.
Zoals door ons eerder, met name in
de schriftelijke gedachtenwisseling, is
uiteengezet, hanteren wij daarbij de
volgende overwegingen.
In hoeverre is met het voorkomen
en/of de deugdelijkheid van een voorziening een evident nationaal belang
gemoeid. In hoeverre dient, gelet op
de aard van de voorziening, sprake te
zijn van een opeisbaar recht van groepen burgers, dat nationaal moet worden gegarandeerd.
In hoeverre heeft de voorziening een
zodanig landelijke werking dat zij de
reikwijdte van het lokale of provinciale
verzorgingsgebied overstijgt en nationale regeling van planning en financiering het meest voor de hand ligt.
De feitelijke toepassing van die uitgangspunten op de vele beleidsterreinen en voorzieningen van specifiek
welzijn, leidt niet alleen tot een dichotomie van enerzijds voorzieningen die
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volledig bij afzonderlijke wetgeving
moeten worden geregeld en anderzijds voorzieningen waarvan de aanwezigheid, de aard en de inrichting uitsluitend van lokale planning en afweging afhankelijk zijn. Het leidt echter
ook tot vele tussenvarianten, waarbij
aan de ene kant onderdelen van de Kaderwet van toepassing kunnen zijn in
afzonderlijke deelwetgeving en waarbij aan de andere kant het voorkomen
van een bepaalde voorziening en/of de
aard en hoedanigheid ervan kan worden gegarandeerd op grond van artikel 46 en 47 of artikel 40 en 41 van de
Kaderwet met behoud van zeer veel
decentrale beslissingsbevoegdheid.
Wij merken dit met name op, omdat
vooral uit het mondeling overleg van
21 januari sterk de indruk ontstond,
dat veel bewindslieden met betrekking
tot de toepassing van deze Kaderwet
op onderdelen van hun beleidsterrein
uitsluitend of overwegend in termen
van die bovengenoemde dichotomie
dachten.
Zo stelde, om te beginnen, de Minister van Justitie op 21 januari, dat elke hulpverlening op justitieel gebied,
zoals bij voorbeeld de voogdij, de gezinsvoogdij, de rechtshulp, de civielrechtelijke kinderbescherming en de
reclassering, niet voor decentralisatie
in aanmerking kon komen omdat die
voorzieningen verband hielden met
onze, uiteraard en terecht, centrale
rechtsstaat. Het lijkt ons, dat hier sprake is van een misverstand.
Natuurlijk is het ook onzes inziens
noodzakelijk dat de rechtspleging en
de voorzieningen die daar rechtstreeks
uit voortvloeien, zoals het gevangeniswezen en ook residentiële voorzieningen, centrale regeling bij afzonderlijke
wetgeving vereisen.
Wij stellen daarbij overigens met
waardering vast, dat de Minister van
Justitie het voornemen heeft, de planning van de intramurale kinderbescherming nauw te laten aansluiten op
de planningsystematiek van de Kaderwet.
Natuurlijk zijn w i j eveneens met de
Minister van Justitie, van mening dat
de aanwezigheid van de verschillende
vormen van hulpverlening die voor
een goede functionering van de
rechtsstaat van belang zijn, gegarandeerd moeten kunnen worden. Dat
neemt echter niet weg, dat de besluitvorming met betrekking tot de o m vang, de inrichting, de uitwerking van
voorzieningen als extramurale kinderbescherming, rechtshulp, reclassering
en de bevordering van de samenhang
daarvan, met andere vormen van
hulpverlening zoals de maatschappelijke dienstverlening, de sociale raads-
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lieden en de gezinszorg, zeer wel en
zelfs beter plaatselijk kan geschieden.
Door met name deze voorzieningen
onder de werking van de Kaderwet te
brengen, kan een meer geïntegreerde
hulpverlening op het uitvoeringsniveau - een hulpverlening die meer is
afgestemd op de behoeften en mogelijkheden ter plaatse - onzes inziens
juist beter worden verzekerd, terwijl
toch door middel van de door mij genoemde artikelen - zonodig - de aanwezigheid en de hoedanigheid van die
voorzieningen centraal kan worden
gegarandeerd.
Nog sterker kwam vervolgens het
'dichotome' denken met betrekking tot
de decentralisatie tot uitdrukking in de
reactie van de bewindslieden van Sociale Zaken op 21 januari. Hun centrale
stelling was, dat voor zover zij bij het
specifieke welzijn betrokken waren,
het ging o m activiteiten en voorzieningen die direct voortvloeiden uit het
landelijke, zij het functioneel gedecentraliseerde beleid met betrekking tot
de arbeidsvoorziening.
Gewestelijke arbeidsbureaus, centra
voor vakopleiding voor volwassenen,
centra voor beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening en de voorzieningen
ter uitvoering van de sociale zekerheid
zijn instrumenten van landelijk beleid,
zo stelden zij, en kunnen derhalve niet
worden gedecentraliseerd.
Ik wil nu niet herhalen wat mijn collega Buurmeijer op 21 januari daartegenover heeft gesteld. Ik volsta met
vast te stellen, dat zeker ook hier sprake is van een onnodig verkokerde en
dichotome opstelling. Natuurlijk dienen er nationale garanties te bestaan
met betrekking tot voorzieningen voor
arbeidsbemiddeling, o m - her- en bijscholing, beroepskeuze, beroepenoriëntatie. Zelfs zullen soms nadere aspecten van de hoedanigheid daarvan
centraal moeten w o r d e n vastgesteld.
Ook hier zou een nadere uitwerking
van inrichting en samenhang echter
veel beter plaatselijk kunnen gewaarborgd en afgestemd worden op de aard
van de behoefte aan bemiddeling en
oriëntatie. Op de samenhang binnen
de volwasseneneducatie zal ik straks
afzonderlijk ingaan.
Ik zeg dit ook met betrekking tot de
beleidsterreinen van CRM, waarvan
w i j overigens menen - zoals al eerder
in de schriftelijke gedachtenwisseling
tot uitdrukking is gebracht - dat het
beleid erop gericht moet zijn om in beginsel alle nu onder dit beleidsterrein
ressorterende terreinen, activiteiten en
voorzieningen onder de werking van
de Kaderwet te brengen, met uitzonde-
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ring van met name de hoofdlijnen van
de Monumentenzorg, het nationale
kunstbeleid, het natuurbehoud en
kampeerbeleid en het omroepbeleid.
Wat betreft de relatie tussen het beleidsterrein van het departement van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Kaderwet, moeten wij hier
met een enkele opmerking volstaan.
Zeer recent immers - pas op 5 maart
jongstleden - is ons een uitvoerige notitie toegezonden waarin de systematiek van de Wet op de Ruimtelijke Ordening w o r d t vergeleken met die van
de Kaderwet.
Wij zouden alvorens hierover uitspraken te doen, graag nader inzicht
willen hebben in de concrete ervaringen die in de proefgebieden met de afstemming tussen beide planningssystemen worden opgedaan. Wij willen
de Minister dan ook verzoeken de
Stuurgroep Ontwikkelingsprojecten te
vragen in de evaluatie hieraan expliciet aandacht te schenken. Bovendien
willen wij opmerken dat een dergelijke
vergelijking zoals de notitie van 5
maart biedt en een dergelijke ervaring
met de planningsystematiekvan de
Kaderwet en een andere wet op het
terrein van het welzijnsbeleid zeer informatief is en ook ten aanzien van andere wetten navolging verdient.
Ik noem bij voorbeeld de Wet op de
Stadsvernieuwing en in het bijzonder
de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
Wij verzoeken de Minister derhalve
dergelijke analyses vaker te laten maken en aan de Kamer te doen toekomen en aan de Stuurgroep te verzoeken nadrukkelijk te rapporteren over
de ervaringen in de proefgebieden
met het samenstel van regelingen en
planningsystematieken op het terrein
van het specifiek welzijn.
Ook over het terrein van de Volksgezondheid kunnen w i j kort zijn, omdat
over de relatie daarvan met de Kaderwet reeds erg veel is gezegd in verband met de discussies over de onderlinge afstemming tussen de Kaderwet
en de Wet Voorzieningen gezondheidszorg. De behandeling hiervan is
deze week ook aan de orde. Ik zal daaro m hier nu niet herhalen noch vooruitlopen op hetgeen ter zake door mijn
fractie is en wordt ingebracht.
Is er op het terrein van de Volksgezondheid althans sprake van ontwikkelingen gericht op harmonisatie en decentralisatie - ondanks bezwaren en
kanttekeningen die door ons kunnen
en zijn gemaakt - met betrekking tot
het beleidsterrein van het onderwijs
lijkt van enige concrete ontwikkeling of
vordering in dit opzicht geen sprake.
Wij erkennen - zoals eerder door
ons expliciet in het voorlopig verslag
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op pagina 8 is gebleken - dat de planning, de stichting, de deugdelijkheid
en derhalve de bekostiging van het onderwijs door middel van eigen nationale wetgeving moeten worden gegarandeerd op grond van de noodzakelijke nationale gelijkwaardigheid van
het onderwijs en op grond van het feit
dat de Grondwet regeling bij wet van
de deugdelijkheid en de bekostigingsvoorwaarden vereist en verplicht tot
wettelijke garanties van de vrijheid
van richting en derhalve van de vrijheid van oprichting en inrichting en
van de zogenaamde financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder
onderwijs. Dat neemt echter niet weg
dat ook met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen en zeker met betrekking tot onderdelen daarvan meer
uitdrukkelijk naar harmonisatie en decentralisatie zou kunnen en moeten
worden gestreefd. Daarbij hebben w i j
een- en andermaal gewezen op de mogelijkheid en de noodzaak o m ook de
lagere overheden veel meer en expliciette betrekken bij de planprocedure
van het voortgezet onderwijs dan
thans het geval is. Wij hebben daarover tot nu toe niets concreets vernomen.
Toegezegd was bovendien dat de
werkgroep die de afstemming tussen
de planningsprocedures van de Wet
op het Basisonderwijs en de Kaderwet
onderzocht, vóór de openbare behandeling van de Kaderwet haar werkzaamheden zou hebben afgerond en
dat de resultaten daarvan aan de Kamer zouden worden gezonden. Wij
hebben tot op dit moment daarover
niets vernomen en niets ontvangen.
Daarenboven zijn niet alle voorzieningen die door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden bekostigd, te beschouwen als reguliere
onderwijsvoorzieningen die om de
door mij genoemde redenen niet
onder de werking van de Kaderwet
kunnen worden gebracht.
Ten eerste hebben w i j gewezen op
de schoolbegeleidingsdiensten. Deze
zijn nota bene praktisch geheel op
initiatief van de lokale overheden ontstaan en artikel 208 van de Grondwet
is daarop evident niet van toepassing.
Zij kunnen dan ook volledig onder de
werking van de Kaderwet worden gebracht, eventueel met enkele, via een
rijksplan, te stellen voorwaarden.
Ten tweede hebben w i j gewezen op
het vormingswerk voor jongvolwassenen. In het verleden en ook vanmiddag
bij de stemming over het amendement
bleek dat wij dit werk zeer waarderen.
Enerzijds realiseren wij ons terdege
dat lokale afweging niet altijd tot de
prioriteitstelling kan leiden die w i j met
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betrekking tot dit werk wenselijk achten, doch anderzijds is deze naar aard
en functie volstrekt vergelijkbaar met
vele andere sociaal-culturele activiteiten. Het heeft zeker niet het nationale
karakter van een onderwijsvoorziening
en zou derhalve onder de Kaderwet
kunnen en moeten worden gebracht.
Dit geldt ten derde ook voor vele activiteiten en cursussen die worden bekostigd op grond van artikel 75 van de
Wet op het voortgezet onderwijs, voor
zover die niet als reguliere onderwijsvoorzieningen zijn te beschouwen en
derhalve alsnog in de onderwijswetten
zouden moeten worden opgenomen,
zoals de MO-opleidingen en de streekscholen. De Minister van Onderwijs
heeft ons op 21 januari meegedeeld
dat een werkgroep zich bezighield met
de materie van artikel 75 van de WVO.
Tot nu toe zagen wij daarvan geen resultaat en menen zelfs dat de werkgroep op 21 januari niet meer bestond
en was opgeheven omdat zij terzake
niet tot resultaten kon komen.
Er bestaat op vele door mij genoemde terreinen dus nog grote onduidelijkheid van de zijde van de Regering
over de toekomstige reikwijdte van de
Kaderwet. Hier tegenover hebben w i j ,
en ook anderen in de Kamer, onze opvattingen gesteld. Het is ongetwijfeld
voor de verdere beleidsontwikkelingen op nationaal en plaatselijk niveau
van groot belang, zicht te hebben op
de opvattingen van de volksvertegenwoordiging ten aanzien van de reikwijdte van de wet als bedoeld in artikel 1, tweede lid. Mede namens mijn
collega Meijer wil ik hierover daarom
nu reeds de volgende uitspraak aan de
Kamer voorleggen. Deze zou richtinggevend kunnen zijn voor het verder te
voeren beleid.

specifiek welzijn te zijner tijd in ieder
geval de volgende terreinen of voorzieningen zullen worden aangewezen:
a. sociaal-cultureel werk;
b. provinciale culturele raden;
c. gecoördineerd bejaardenwerk;
d. maatschappelijke dienstverlening;
e. kinderdagverblijven en Boddaert-centra;
f. plaatselijk en landelijk vormingsen ontwikkelingswerk;
g. v o r m i n g s - e n ontwikkelingswerk
in internaatsverband;
h. inrichtingen voor thuislozen;
i. gezinsverzorging en gezinshulp;
j . provinciale opbouworganen;
k. centra voor beroepsoriëntatie en
beroepsuitoefening en centra voor
vakopleiding voor volwassenen, voor
zover niet gericht op elementaire beroepsvoorbereiding;
I. beeldende-kunstenaarsregeling;
m. instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij;
n. bureaus voor rechtshulp;
o. reclassering;
p. vormingswerk voor jong volwassenen;
q. schoolbegeleidingsdiensten;
r. cursussen ex artikel 75 van de
Wet voortgezet onderwijs voor zover
niette beschouwen als reguliere onderwijsvoorziening;
s. instellingen voor arbeidsbemiddeling;
t. sport;
u. emancipatiewerk,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund
Zij krijgt nr. 52(14 493).

spreekt als haar oordeel uit, dat het beleid er op gericht moet zijn dat bij of
krachtens de invoeringswet als bedoeld in artikel 79 van de Kaderwet

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De hiervoor door
mij gememoreerde situatie met betrekking tot artikel 75 lijkt symptomatisch voor het beleid van het kabinet
met betrekking tot de harmonisatie
van de volwasseneneducatie. Symptomatisch, omdat het kabinet niet alleen
met betrekking tot artikel 75, maar op
het gehele beleidsterrein van de volwasseneneducatie in de afgelopen jaren geen vorderingen heeft gemaakt
met uitwerking van een samenhangend beleidskader op grond waarvan
de ontwikkeling en de onderlinge afstemming van vele activiteiten op dit
terrein effectief ter hand kunnen worden genomen, ondanks het feit dat
veel adviezen van de Commissie Open
School, van de Commissie Bevordering plaatselijke educatieve netwerken
en de Harmonisatieraad daartoe tal
van aanknopingspunten boden. Dit is
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Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Kemenade en Meijer wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het voor de beleidsontwikkelingen in de komende jaren
op landelijk en op plaatselijk niveau
van belang is zicht te hebben op de
reikwijdte van de Kaderwet specifiek
welzijn, als bedoeld in artikel 1, tweede
lid;

ook symptomatisch omdat drieëneenhalf jaar lang door de Regering met
betrekking tot de nota volwasseneneducatie, waarmee een dergelijk beleidskader gegeven zou kunnen en
moeten worden, alleen maar toezeggingen zijn gedaan die niet zijn nagekomen.
Van 1978 tot en met 1981 is de nota
volwasseneneducatie bij verschillende
gelegenheden op korte termijn aangekondigd, bij voorbeeld bij de behandeling van de Onderwijsbegroting voor
1978,1979 en 1980, bij de interpellatie
terzake van de Open Schoolproefprojecten, bij de UCV over de Nota Open
Universiteit en bij het mondeling overleg over de zogenaamde insluizing van
de projecten Open School.
Nog op 12 november 1980 is meegedeeld dat de nota kort na het kerstreces zou verschijnen, terwijl, ten slotte,
in het mondeling overleg van 21 januari j l . door de Minister van Onderwijs
is meegedeeld dat de nota volwasseneneducatie 'de volgende maand' dat is dus in februari - aan de Kamer
zou worden voorgelegd. Nu, half
maart 1981, bij de openbare behandeling van de Kaderwet is die nota er nog
niet en is er nog steeds geen integraal
beleidskader voor dit buitengewoon
belangrijke terrein van de vorming en
opleiding van volwassenen.
Ik constateer dit, zelfs als w o o r d voerder van de oppositie, met bitter
weinig vreugde. Als gevolg van het
ontbreken en uitblijven van zo'n integraal beleidskader zien w i j dat de ontwikkeling van en de vereiste samenhang in de vele activiteiten op dit terrein ernstig stagneren, verworven ervaringen en deskundigheid verloren
gaan, versnippering in de hand wordt
gewerkt, verwarring en onzekerheid in
het veld ontstaan en overal een waarneembare terugval op eigen zekerheden en belangen plaatsvindt.
Juist nu is echter onderlinge afstemming en samenwerking geboden om
aan de toenemende en zeer gedifferentieerde vraag van volwassenen
naar educatie een passend antwoord
te geven. Dat is vooral van belang voor
diegenen - dat zijn veel vrouwen - die
tot nu toe niet of nauwelijks aan vorming of opleiding hebben kunnen
deelnemen. Er zijn op dit gebied helaas, en onnodig, ruim drie jaar verloren gegaan. Daaraan dreigt nu weer
veel tijd te worden toegevoegd door
het ontbreken van deze nota.
Nu is bovendien niet een nota vereist. De Minister van Onderwijs heeft
meermalen gezegd dat een wet vereist
is, die concreet aangeeft welke voorzieningen zullen worden getroffen,
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hoe de verschillende tradities en regimes tenminste in een eerste fase met
elkaar in verband kunnen worden gebracht in het belang van de betrokken
volwassenen en in het belang van hun
educatieve behoeften.
Wij menen dat het uitblijven van een
dergelijk concreet perspectief, voor de
regeling en ontwikkeling van de samenhang op dit terrein, niet langer
verantwoord en aanvaardbaar is en
dat het dringend noodzakelijk is o m
door het aanreiken daarvan opnieuw
een impuls te geven aan essentiële
ontwikkelingen op ditterrein. Daarom
heb ik de eer, mede namens mijn collega's Meijer en Worrell, bij u, mijnheer de Voorzitter, in te dienen een uitgewerkt ontwerp van wet voor de harmonisatie van de vorming en opleiding van volwassenen met een daarbij
behorende memorie van toelichting.
Wij stellen er prijs op als de Kamer
de belanghebbenden en belangstellenden, personen, organisaties en instellingen, in de gelegenheid zou stellen hierover hun opvattingen en suggesties voor verbetering en wijziging,
waarvoor w i j uiteraard volledig open
staan, kenbaar te maken, zodat een gerichte gedachtenwisseling kan ontstaan en zodat, mede op grond van die
gedachtenwisseling, zonder verder onnodig en onverantwoord tijdverlies,
een concrete regeling van dit uiterst
belangrijke beleidsterrein spoedig tot
stand zal kunnen komen.

D
M e v r o u w Bischoff van Heemskerck
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het is
zo ver. De Kaderwet Specifiek Welzijn
zal tijdens deze regeerperiode nog verder parlementair worden afgehandeld,
naar wij hopen. De voorbereidende
discussies - ik reken ze vanaf de Knelpuntennota - en de behandeling van
het wetsontwerp hebben zo'n zeven
jaar geduurd.
Uit de lange duur van beleidsvoorbereiding is op te maken, dat we met
een weerbarstige en omvangrijke materie te maken hebben. Veranderingen
in het bestuur komen kennelijk niet zo
maar tot stand. De vraag dringt zich
echter op of een dergelijk lange voorbereiding wel noodzakelijk is. Ik denk
dat het antwoord op deze vraag tweeledig is.
In de eerste plaats is het wetsontwerp
achterhaald voor wat betreft de visie
over de wijze waarop burgers bij het
openbaar bestuur betrokken moeten
en willen worden. De tijdspanne tussen de gedachtenvorming en de werkelijke toepassing van het wetso n t w e r p is daarvoor te lang geworden.
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In de tweede plaats: Voor wat betreft de noodzakelijke ervaring, voortkomend uit de experimenten en de
'decentralisatie-oefening' in de v o r m
van rijksbijdrageregelingen, is het de
overtuiging van mijn fractie dat een
dergelijke lange tijd voor voorbereiding wel nodig is. Op beide punten zal
ik nader ingaan.
Allereerst bespreek ik de achterhaalde visie over de wijze waarop de burger bij het bestuur betrokken moet en
wil worden. Dat zal het belangrijkste
toetsingspunt worden van het volgende verhaal. Ik haal de heer Van Tienen
aan die een beschrijving heeft gegeven van het type mens, dat door de
Kaderwet verondersteld wordt. De zogenaamde 'Kaderwetmens' ziet er,
hier aangepast aan het laatste wetsontwerp, uit als iemand die:
1. betrokken is bij een terrein van de
Kaderwet Specifiek Welzijn en in staat
is daarover te adviseren, zie artikel
7.8.;
2. geen ambtenaar wiens functie is
het adviseren o p gemeentelijk of provinciaal niveau op het terrein waarvoor het orgaan is ingesteld, zie artikel
7.2.
De Kaderwetmens volgt op de voet:
1. de vierjarenplanning p e r g e meente en provincie;
2. de jaarlijkse programma's van
gemeente en provincie;
3. de belangrijkste nationale maatregelen op het gebied van de Kaderwet Specifiek Welzijn;
4. alle bezwaren, ingediend tegen
plannen en programma's.
Een dergelijke mens moet gigantisch
veel informatie vergaren. Een dergelijke
mens komt op mij dan ook niet erg
sympatiek over. Ik vind zo iemand eerder een querulant.
Anders dan in deze participatie-democratie gedachte zal het aantal burgers dat aan deze eisen kan voldoen,
beperkt zijn. Hun achtergronden zijn
niet bepaald een weerspiegeling van
de Nederlandse bevolking.
In de ogen van D'66 moet vanuit een
ander, een nieuw perspectief naar democratie gekeken worden. Een burger
zal actief deelnemen aan de beleidsvoorbereiding wanneer de resultaten
van de deelname vrij gemakkelijk herkend worden of wanneer er een grote
betrokkenheid met het beleid bestaat.
Bij inspraak op lokaal niveau over de
arbeidsplaats en de huisvesting mag
dan ook een grotere inzet verwacht
worden dan wanneer het o m beleid
gaat dat verder van de gemiddelde
burger af staat. Hier zal meer gedelegeerd worden en in uiterste gevallen
moeten worden ingegrepen. Men
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moet geen blindelings vertrouwen
hebben in bestuurders, politici en belangenorganisaties. Men moet een kritisch burger zijn die zelfgekozen mensen op de achtergrond volgt.
Wij moeten ook leren van onze fouten met de democratisering in het verleden. Hoor wie dat zegt! Er moet betrokkenheid blijven van de burger met
het beleid. Dat betekent dus, dat men
mede-verantwoordelijk is voor de resultaten van de inspraak die men heeft
gepleegd. Wij denken dat één van de
belangrijkste oorzaken waardoor men
dikwijls inspraak pleegt voor de eigen
bevrediging en niet met het oog op
een bepaald resultaat - dit wordt nu al
algemeen gesignaleerd - is gelegen in
de democratische bureaucratieën, de
hearings. Zij hebben gezorgd voor een
aparte klasse met veel papieren, ver
van de burger.
In de Kaderwet zal het centrum van
de besluitvorming moeten liggen bij
deze gekozenen en wel op het bestuurlijk niveau, dat zo dicht mogelijk bij de
burger staat. Hierbij zijn voor grotere
steden wijkraden en dergelijke niet
uitgesloten. Kortom, de Kaderwet moet
worden afgestemd op vernieuwde
vormen van democratisering. Ik kom
daar later concreet op terug.
Het betrekken van de burger bij het
bestuur moet leiden tot een betere afstemming van de behoeften en de
voorzieningen voor specifiek welzijn
door te vertrouwen op de mondigheid
van de mensen zelf. Dit is in onze ogen
de belangrijkste doelstelling van de
Kaderwet. Decentralisatie en harmonisatie kunnen opgevat worden als m i d delen o m dit doel te bereiken. De burgers die de voorzieningen ontvangen
moeten daarbij zelf zo veel mogelijk
bepalen, terwijl de keuze uit een zo
breed mogelijk op elkaar afgestemd
scala van voorzieningen nodig is o m
het democratisch proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
De ingezette decentralisatie stuit op
veel weerstand. De invloed van de gemeenteraad wordt groter maar op
rijksniveau zal daarvoor invloed moeten worden afgestaan en dit gaat erg
moeizaam. De taak van de lokale bestuurders wordt omvattender maar zij
kunnen bij budgettaire neutraliteit pas
uit de voeten zo lang op de departementen het aantal ambtenaren zal verminderen. Uit de Notitie personele
consequenties decentralisatie blijkt
dat eraan gewerkt wordt, maar de
voortgang is wel erg traag. Ook de afbuiging van financieringsstromen
naar lagere overheden lijkt een moeizaam proces.
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De voor de D'66-fractie met de decentralisering sterk verbonden harmonisatie blijkt binnen het bereik van de
Kaderwet ook moeizaam te verlopen.
Bij deze harmonisatie moet het ene departement invloed afstaan door afstemming op wetgeving van andere
departementen en vervolgens de uitvoering aan het lokaal niveau overlaten. Daar zijn - getuige ons gesprek op
21 januari met een aantal collegae van
de Minister - veel Ministers nog bang
voor.
Al met al is de fractie van D'66 gematigd enthousiast over het wetsontwerp. Wij zijn het op niet alle terreinen met de inhoud eens. Dat zal deze
dagen nog voldoende blijken. Maar de
veranderingen die met dit wetontwerp
worden beoogd, zijn wel een stap in de
goede richting. Een compliment komt
de coördinerend Ministervan het welzijnsbeleid toe. Het is voor een groot
deel aan haar te danken dat wij de behandeling in de Kamer nu kunnen voltooien. Het is een eerste aanzet tot een
proces van verdergaande decentralisatie en harmonisatie van het bestuur
in het belang van de burgers.
Aan de hand van de trefwoorden
'democratisering', 'decentralisatie'
en 'harmonisatie' ga ik verder op het
wetsontwerp in. Als uitgangspunt
voor democratisering zal moeten gelden dat de grootst mogelijke invloed
bij het politieke orgaan ligt dat vlak bij
de burger staat Dat brengt ons op vijf
punten van kritiek op het wetsontwerp. Allereerst wie ik een opmerking maken over de mogelijkheden
van toepassing van algemene maatregelen van bestuur.
In het wetsontwerp wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten algemene maatregelen van bestuur. Naast de gebruikelijke algemene maatregelen van bestuur is sprake
van algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 41, eerste lid. In
het laatste geval wordt de algemene
maatregel van bestuur aan beide Kamers overlegd. Eén vijfde van de leden
van beide Kamers heeft het recht een
algemene maatregel van bestuur te laten omzetten in een wetsontwerp, mits
het binnen dertig dagen gebuert. De
fractie van D'66 is blij met deze bepaling.
De fractie is eveneens blij met het terugbrengen van het aantal mogelijkheden tot regelgeving bij algemene
maatregel van bestuur. Afgezien van
de algemene maatregel van bestuur
krachtens artikel 41, eerste lid, zijn er
nog ongeveer 13 algemene maatregelen van bestuur, waarbij voor s o m m i -
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ge een zelfde procedure als bij artikel
41, eerste lid, gewenst is. Het lijkt mij
van belang dat de Kamer de vinger
aan de pols kan houden bij alle algemene maatregelen van bestuur.
Wanneer dat niet gebeurt, kan bij
voorbeeld de Regering richtlijnen geven voor doelmatigheid van plan en
prgramma, eveneens kunnen regels
worden gesteld bevordering van het
democratische functioneren. Het gaat
hierbij om belangrijke onderwerpen.
Het lijkt mij dan ook gewenst dat de
Kamer in ieder geval de mogelijkheid
heeft deze te beoordelen en zo nodig
bij te stellen.
De fractie van D'66 heeft per amendement voorgesteld het vierde lid van
artikel 4 op alle algemene maatregelen
van bestuur van toepassing te doen
zijn. Dit moet los worden gezien van
de door ons voorgestelde wijzigingen
van enkele van de zoeven besproken
artikelen. Voor de regelgeving ter beoordeling van het democratische functioneren is de procedure naar onze
mening te licht. Het is immers uitgesloten dat de Tweede Kamer het initiatief neemt tot het instellen van een algemene maatregel van bestuur. Vanuit een andere invalshoek kom ik later
nog op artikel 43 terug.
De fractie van D'66 heeft zich eerder
uitgesproken voor gelijke behandeling
van het particulier initiatief en de overheidsinstellingen. Naar onze mening is
aan de motie over dit onderwerp die
destijds is aangenomen, in het wetsontwerp geen recht gedaan. De artikelen 23 en 37, op grond waarvan het
particulier initiatief de voorrang krijgt
bij de uitvoering van het programma,
lijken toch te leiden tot een nadruk op
het particulier initiatief.
In ieder geval kan het als zodanig
worden opgevat. Wij horen graag de
reactie van de Minister hierop en op de
vragen van de heer Meijer. Ik kan mij
voorstellen dat wij voor een amendement stemmen dat gelijkschakeling
tussen het particulier initiatief en de
overheidsinstellingen bepleit.
Het derde punt ten aanzien van de
democratisering waarbij de meningen
van de Minister en van de fractie van
D'66 uiteenlopen, betreft de secties in
het orgaan. Door de instelling van een
orgaan kan bij de beleidsvoorbereiding worden aangesloten bij bestaande belangengroepen.
Nieuwe initiatieven of minder sterk
georganiseerde groepen kunnen hierdoor later sterk in de verdrukking komen omdat hun stem in het orgaan
niet of onvoldoende wordt gehoord.
Het zijn ook niet de mensen die onmiddellijk gaan vergaderen en nota's
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schrijven. Het zijn de mensen die werken (vaak met de handen). Uiteraard
heeft de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing, doch wat kan hij nog
doen als er een eensluidendheid is van
het orgaan. Het lijkt de D'66-fractie gewenst de structuur van beleidsvoorbereiding zover mogelijk flexibel en
doorzichtig te maken, waardoor deze
problemen voorkomen kunnen worden.
Er zijn ook argumenten van praktische aard. In dit verband zou ik de laatste brief van de VNG nog eens onder
uw aandacht willen brengen. Daarin is
onder meer te lezen dat het opmerkelijk is dat veel gemeenten hebben bepaald dat zij door middel van informele procedures willen nagaan op welke
wijze de democratische beleidsvoorbereiding - later - in formele besluiten
zouden moeten worden vastgelegd.
En zo is elders te lezen dat er verschillende methoden van beleidsvoorbereiding zijn waarbij de wensen van
de gemeente even veelvuldig zijn als
de methoden. Genoemd worden de
mogelijkheden die de gemeentewet
biedt in de artikelen 61, 62 lid 1 en 62
lid 2, en in formele overlegvormen zoals werkgroepen, projectgroepen en
overlegplatforms. Wij beseffen daarbij
dat, evenals bij de creatie van een orgaan overigens, dit in bepaalde gemeenten mis kan gaan. Dat risico nemen w i j .
Een ander punt ten aanzien van de
democratisering waarmee de D'66fractie zich in verband met het wetsontwerp niet geheel kan verenigen, is
artikel 43 lid 1 en lid 2. Over artikel 43
lid 1 kan ik kort zijn. In onze ogen zal
verplicht gesteld moeten worden dat de
overheid bij algemene maatregel van
bestuur regels stelt ter bevordering
van het democratisch functioneren.
Een voor de hand liggende gedachte,
lijkt ons.
De collega's Cornelissen en Beinema hebben een amendement hierover
ingediend dat wij zullen ondersteunen.
Met artikelen 43 lid 2 kunnen wij ons
eveneens niet verenigen. De autonomie van organisaties of instellingen
die voorzieningen van de Kaderwet
uitvoeren kan nooit zover gaan dat
men zich niet hoeft te houden aan de
regels van democratisering.
Over artikel 43 lid 3 zijn we matig tevreden. Uiteindelijk is nu toch bij wet
bepaald dat zowel de vertegenwoordiging van het personeel als de vertegenwoordiging van gebruikers deelnemen aan het bestuur. Het is ons nog
niet genoeg.
Helaas is het klachtenrecht nog niet
bij de wet geregeld, waardoor het
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doelmatige inrichting van het plan en
programma alsmede op de sameneveneens niet in artikel 43 lid 3 kan
hang tussen beide kan de fractie van
worden opgenomen, althans dat werd
D'66 instemmen. Wel moeten wij dan
ons door ambtenaren van het departeenige invloed kunnen uitoefenen op
ment van CRM verzekerd. Wij hadden
namelijk een amendement willen indie- de algemene maatregel van bestuur.
Ook kunnen wij akkoord gaan met
nen, waardoor dat klachtenrecht wel
artikel 41. De mogelijkheid tot aanvul
mogelijk werd gemaakt. Wij hebben
lende regelgeving voor met name de
ons laten overtuigen. Onze vraag aan
toegankelijkheid voor degenen die ten
de Minister is dan ook, of zij bereid is
gevolge van maatschappelijke achtero m , zodra het klachtenrecht bij wet is
geregeld, dit alsnog in het rijtje van arti- stand bijzondere aandacht behoeven,
kel 43, lid 3 op te nemen? Wanneer kun- heeft ons hiertoe gebracht. De toetsing
bij de artikelen 16 en 30 op het algenen wij de regeling van het klachtenmeen belang van plannen bij provincie
recht tegemoet zien? Wordt daarmee
en gemeente achten wij, gezien de
de grootst mogelijke spoed betracht?
mogelijkheid tot aanvullende regelgeEen laatste punt ten aanzien van de
ving van onder meer de artikelen die ik
democratisering. In artikel 55 is bezoeven noemde, overbodig.
paald dat de Raad voor Specifiek WeiDe verwijzing in artikel 16 naarartizijn door een verzoek van de Regering
kel
14, eerste lid, waarin de overweginof op eigen initiatief advies kan uitgen die de gemeente ter harte moet
brengen.
nemen bij de vaststelling van het vierHet lijkt de D'66-fractie van belang
jarenplan, zou in onze ogen tot een tè
dat de Kamer de mogelijkheid tot adgedetailleerde en mogelijk inhoudelijviesaanvraag ook krijgt. Voor een adke toetsing kunnen leiden. Dat is niet
viesaanvraag aan de WRR is dit ook
wenselijk. Om de mogelijkheid van
mogelijk. Bovendien heeft ook de Kaeen dergelijke toetsing te ontnemen,
mer er wel eens blijk van gegeven onzijn wij vöör het amendement-Meijer,
voldoende toegerust te zijn o m de bewaarin deze uit de artiKelen 16 en 30
leidsdaden van de Regering te beoordeworden geschrapt.
len. Ik denk hierbij aan de motie-TerVoor de toedeling van voorzieninlouw, die tijdens de Algemene Begen
aan verschillende bestuurlijke nischouwingen over de Rijksbegroting
veaus zal gewacht worden op de in1980 is aangenomen.
voeringswet. Pas daarna zal blijken of
Het terrein van specifiek welzijn is
met de Kaderwet daadwerkelijk aan de
zeer breed en het advies van de Raad
decentralisatie inhoud wordt gegeven.
aan de Kamer zal zeker een waardevolHetzelfde geldt voor de financiële geIe ondersteuning zijn waarbij het gevolgen van de decentralisatie.
wenst is dat de Kamer het initiatief zelf
Weliswaar beschikken wij nu over
kan nemen. Een dergelijk amendeeen interimrapport van de Projectment hebben wij ook ingediend.
groep financiële gevolgen decentraliTot zover de democratisering. Ik zou
satie, maar zolang de besluitvorming
verder willen gaan met de decentralivan het decentralisatieniveau van bij
sering. De decentralisatie en democravoorbeeld de gezinsverzorging en het
tisering staan ook op gespannen voet
provinciaal bibliotheekwerk niet is volwanneer het gaat om bij voorbeeld de
t o o i d , is het toetsingskader verre van
bescherming van de pluriformiteit van
volledig. Mèt de VNG verbazen wij ons
de samenleving. De democratische gewaarom in het referentiekader niet zijn
dachte geeft in, dat de verscheiopgenomen werkvormen als vrijwillidenheid in de samenleving zo groot
gerscentrales, kunstuitleen, categoraal
mogelijk is. Terwijl vanuit de decentrawerk culturele minderheden.
lisatiegedacht juist geprobeerd wordt
Uiteraard stimuleert men betrokkendit ingrijpen te beperken.
heid van de burger bij het bestuur
In het ontwerp Kaderwet keert dit didoor de harmonisatie. De voordelen
lemma eveneens terug, waarbij de
voor de burger zijn minder overheidsD'66-fractie geprobeerd heeft om het
regels die de gewoonte hebben o m
aantal stuurelementen zoveel mogelijk
voor elke gewone burger onbegrijpete beperken.
Iijk te zijn en een brede keuze op lokaal
Onze fractie erkent dat dilemma en
niveau.
De harmonisatie van het beheeft geprobeerd, het aantal stuureleleid is één van de meest ondergementen zoveel mogelijk te beperken.
sneeuwde terreinen in het algemeen
In het wetsontwerp, zoals dat thans
beleid. Zowel de Kamer - wij moeten
voor ons ligt, zijn in de loop der tijd al
altijd de hand in eigen boezem steken
veel van deze centrale stuurelementen
als de Regering is daar debet aan.
verdwenen. Natuurlijk willen w i j altijd
De Commissie hoofdstructuur rijksnog verder gaan. Met de mogelijkheid
dienst
schetst in het hoofdstuk twee
voor nadere regels met het oog op
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werelden; het verschil tussen de wereld van de sectoren en de wereld van
de integratie. De wereld van de sectoren is sterk georganiseerd en goed onderbouwd met een daarbij behorend
instrumentarium. De andere wereld,
die van de integratie, mist deze onderbouwing. Zowel de Regering als de
Kamer zijn de afgelopen kabinetsperi
ode nog niet in staat gebleken door deze structuur heen te breken. Vanuit dit
gezichtspunt is de Kaderwet een stap
vooruit.
Toch is deze wet geen integratiewet,
althans niet naar onze mening. Het
tweeledige karakter doet aan deze integratie enigszins afbreuk. Aan de ene
kant biedt het een algemeen kader
voor het gehele specifieke welzijn,
maar aan de andere kant probeert de
wet te regelen wat nog niet bij of
krachtens wet geregeld is.
De harmonisatie is een kwestie van
politieke w i l , schreef Minister Gardeniers in de memorie van toelichting bij
de begroting van CRM voor 1981. Het
lijkt de fractie van D'66 een goed moment o m nu de politieke wil van de
harmonisatie op het gebied van het
specifiek welzijn vast te leggen door
gezamenlijke grondslagen op het gebied van het specifiek welzijn te f o r m u leren èn deelwetgeving aan deze uitgangspunten te toetsen. Ik had zo'n
motie willen indienen, maar bij nader
overleg met de collegae bleek dat iedereen zoiets van plan was en daarom
heb ik een andere motie mede-ondertekend. Mijn fractie houdt namelijk
niet van te veel moties als dat niet per
se noodzakelijk is.
Wat de reikwijdte van de Kaderwet
betreft, zal dezer dagen vanuit deze
Kamer eenzelfde geluid moeten worden gehoord bij het verdere streven o m
verschillende beleidsterreinen onder de
Kaderwet dan wel onder het bereik van
de Kaderwet te laten vallen. Volgens
ons kan dat evengoed. Wij zouden
graag van de Minister vernemen langs
welke strategie zij dit verder denkt te
verwezenlijken. Integratie verloopt nu
eenmaal langzaam, waardoor aanzetten in een zeer vroeg stadium moeten
worden gegeven.
Met het oog op eventueel nog in te
dienen moties zou ik graag van de Minister vernemen, wat zij als speerpunten ziet. Ik noem als voorbeeld de bejaardenoorden, de symfonieorkesten
en de toneelgezelschappen. Hoe staat
zij tegenover de tijdelijke-verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverleningen en de schoolbegeleidingsdiensten?
Mijnheer de Voorzitter! In het voorafgaande heb ik geprobeerd o m te
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toetsen, of de kaderwet voldoet aan
het criterium, dat de burger dichter bij
het beleid komt te staan. Echte democratisering dus, waarbij decentralisatie
en harmonisatie middelen zijn o m dit
doel te bereiken. Op dit stuk heeft de
fractie van D'66 een aantal amendementen ingediend. Daarmee beogen
w i j , vanuit de politiek meer houvast te
krijgen als het gaat o m de verdere uitwerking van de kaderwet; een voorwaarde voor het duidelijker en groter
maken van de invloed van de burgers,
mede via de door hen gekozen vertegenwoordigers.
We hopen daarmee in ieder geval de
betrokkenheid te vergroten. De werkelijke toetsing van de decentralisatie is
uitgesteld tot de behandeling van de
invoeringswet. Bij de harmonisatie
willen wij proberen, onze politieke wil
ten aanzien van het specifiek welzijn te
tonen.
De vergadering wordt van 18.05 uur
tot 19.45 uur geschorst.

D
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Goede wetgeving verbijstert ons niet als een donderslag bij heldere hemel, maar heeft haar voorgeschiedenis. Mede ter wille van een
goede beoordeling van het voorliggende wetsontwerp, is het zinvol enige momenten uit zijn ontstaansgeschiedenis in herinnering te roepen.
Zowel de doelstellingen van het ontwerp, als ook de gehanteerde uitgangspunten en beleidsinstrumenten,
alsmede het tempo waarin w i j een betere 'welzijnsstructuur willen realiseren, zijn niet los te zien van de ontwikkelingen en discussies van - ik neem
de periode aan de korte kant - de laatste 15 jaar!
Nagenoeg vanaf het moment dat de
rijksoverheid zich omstreeks de tweede helft van de jaren zestig nadrukkelijker met het welzijnsbeleid ging bemoeien, hebben zich - en dat was niet
geheel te vermijden - in dat beleid feilen en gebreken voorgedaan.
Essentieel was daarbij het ontbreken
van wetgeving en het naast ja, vaak
zelfs langs elkaar heen werken van talloze subsidieregelingen.
Reeds onder minister Klompé is gepoogd daar een antwoord op te geven.
Ik herinner aan haar befaamde memorandum, waar geen hogere status voor
weggelegd bleek te zijn.
Begin jaren zeventig volgde een
nieuwe poging. Er werd steeds meer
onvoldoende samenhang in het beleid
geconstateerd; het werk raakte verwijderd van de mensen; de uitgaven
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groeiden enorm zonder dat daar een
behoorlijke toetsing tegenover stond
voor wat werkelijk wenselijk en nodig
was; instellingen overlapten elkaar in
het werk; het begrip welzijn werd bij
voortduring verbreed. Daarmee w o r d t
geenszins de staf gebroken over het vele goede dat bereikt is. Het moest echter
duidelijk anders en beter, maar hoe?
Ook in deze Kamer werd steeds nadrukkelijk gewezen op de noodzaak o m
meer lijn te brengen in het welzijnsbeleid.
De bekende motie-Andriessen uit
1973 vroeg de Regering o m meersamenhang aan te brengen en o m dat
via wetgeving te bevorderen. Een ingestelde beraadsgroep deed daarop
de zgn. Knelpuntennota verschijnen.
Ui die nota, uit de opdracht aan de
werkgroep, en ook uit de in nota en kamerdebat gebruikte formuleringen
blijkt duidelijk dat harmonisatie, het
brengen van samenhang in het beleid,
voorop staat.
De tijd w e r d rijp voor bestuurlijk
handelen. Het fenomeen rijksbijdrageregeling ziet het licht. Op de valreep
dient het kabinet-Den Uyl het ontwerp
van de Kaderwet specifiek welzijn in.
Het kabinet-Van Agt trekt die lijn door
en levert daaraan zijn eigen bijdragen.
Een greep uit de achterliggende drie
jaar:
- het aantal rijksbijdrageregelingen
neemt toe, soms voorlopig van karakter, soms ook wel erg smal, gemeten
aan de wens naar samenhang;
- met de nieuwe beleidsgedachten
uit de Kaderwet wordt gewerkt in een
aantal proefgebieden; waar het hier
gaat o m planningsprocessen die
steeds een vol kalenderjaar beslaan, is
het duidelijk dat er nogal wat tijd heengaat met het verzamelen van materiaal
voor een dergelijke evaluatie;
- de financiële verhoudingen worden in studie gebracht; ook zonder de
interim-rapportage was het duidelijk
dat aan deze materie - zo aangelegen
voor de gemeenten en provincies - vele haken en ogen zitten;
- de Regering en Kamer zetten de
schriftelijke behandeling van het ontwerp-Kaderwet voort, men kan er over
twisten wie van beiden sneller had
kunnen werken;
- de Regering brengt wijzigingen
aan in het oorspronkelijke ontwerp,
niet alleen door ons voor wat het overgrote deel betreft als verbeteringen
beschouwd;
- ten slotte - zonder een limitatieve
o p s o m m i n g te geven en misschien
niet zo spectaculair, maar wel erg
b e l a n g r i j k - w e r d via diverse inspanningen de sfeer waarin het 'nieuwe beleid' zich moet voltrekken, verbeterd.
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Bewindslieden spoeden zich in groten
getale en verscheidenheid het land in.
Voorlichtingsbrochures verschenen.
Als wij die discussies goed gevolgd
hebben, blijkt dat alle deelnemers eenstemmig van oordeel zijn dat harmonisatie en decentralisatie, hoe belangrijk als middel ook, geen doel vormen.
Velen zien democratisering wel als
doel. Ik spreek dan niet over het specifieke probleem van de democratisering van gesubsidieerde i n s t e l l i n g e n dat komt 23 maart aan de orde - maar
over democratisering in bredere betekenis. Of dat doel is, hangt voor ons af
van de definitie die men daarvan geeft.
Een simpele 'kwantitatieve' democratisering in de zin van 'alle betrokkenen
krijgen zeggenschap en beslissen bij
meerderheid' zien wij niet als doel,
maar als een in zijn uiterste consequenties zelfs gevaarlijk middel dat tot
gevolg kan hebben dat verst gaande
democratisering in de hoogste mate
ondemocratisch wordt, zoals naar klassieke wijsheid het hoogste recht het
hoogste onrecht kan worden.
Dan namelijk, wanneer een getalsmatige meerderheid eigen maatschappelijke of levensbeschouwelijke inzichten gaat hanteren als synoniem met
het algemene belang of met de wil des
volks.
Wij kiezen voor de democratisering,
die erop gericht is, dat alle bij enige
v o r m van welzijnswerk betrokken zo
goed mogelijk tot hun zelfgekozen ontplooiing en ontwikkeling kunnen komen, zonder dat daarbij meerderheden dit grondrecht uit kunnen oefenen
ten koste van de rechten van minderheden of enkelingen. Deze opvatting
past in de Nederlandse traditie die zich
ontwikkelde door en na de Unie van
Utrecht, die bedoelde niet alleen de
vrijheden van provincies en steden,
maar ook die van de individuele ingezetenen zeker te stellen.
Het is duidelijk dat hierbij ook het
particulier initiatief in het geding is,
dat eigenlijk te beschouwen valt als
een oude - de heer Meijer sprak zelf
van aloude - en wellicht mede daardoor niet door iedereen herkende
vorm van democratisering. Particulier
initiatief houdt in wezen immers in dat
groepen uit de samenleving, gemotiveerd door eigen levensbeschouwelijke of andersoortige opvattingen op
een bepaald terrein activiteiten ontwikkelen. Dat komt dus van onderop,
van de basis. Dat is volbloed democratisch en ontleent daaraan het recht van
voorrang boven wat van overheidswege georganiseerd wordt. Wij vinden
dat tot tevredenheid geregeld in wat
voor ons één van de meest essentiële
onderdelen van het wetsontwerp
vormt, in artikel 23.
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Uit het hiervoor gestelde volgt dat
naar onze opvatting de bevolking in
ruime mate en op zorgvuldige wijze
deel moet kunnen nemen aan de beleidsvoorbereiding. Op zorgvuldige
wijze houdt onder meer in: volgens
bestaande of ontstaande pluriformiteit. Het in het wetsontwerp voorgestelde en geregelde 'orgaan' (artikel 6
en volgende) achten wij een goede
waarborg dat de in de bevolking aanwezige verscheidenheid metterdaad
tot zijn recht kan komen.
Wel menen wij dat artikel 10.1 te
dien einde nog verduidelijkt zou kunnen w o r d e n ; een amendement hierop
is door ons ingediend.
Zeker willen wij ook waken voor het
gevaar dat zware procedures en belastende voorschriften tot een te centralistische inslag leiden. Onze schriftelijke inbreng getuigde daar al van en
w i j bezien dan ook met waardering de
verbeteringen die de Regering in dit
opzicht in het gewijzigde wetsontwerp
heeft aangebracht.
Wij menen echter dat een zo globale
regeling van artikel 6 en volgende als
de PvdA in haar amendering voorstelt
te ver gaat of, anders gezien en gezegd, niet ver genoeg. Het dunkt ons
onvoldoende te zijn als gesteld w o r d t
dat gemeente en provincie een verordening maken waarin één en ander geregeld wordt. Wij achten het 'dat' niet
genoeg, maar vinden het noodzakelijk
in de wet ook enige aanwijzingen te
geven over het 'hoe', bij voorbeeld van
de regeling van de wijze waarop de bevolking erbij wordt betrokken.
De beleidsvoorbereiding heeft uiteraard grote, soms wellicht beslissende
invloed op de verdere gang van zaken
en daarom is het voor ons van overwegend belang dat in de advisering daartoe gegarandeerd wordt dat de meest
uiteenlopende geluiden kunnen doordringen.
Zorgzaamheid dat minderheden binnen de op zichzelf positief te waarderen decentralisatie tot hun recht blijven komen past al bij een budgettair
neutrale invoering van de Kaderwet.
Zou in de toekomst blijken dat het Kaderwet-welzijn beneden de nullijn
moet gaan werken, dan is die zorg des
te nodiger.
Ons pleidooi het orgaan in de voorgestelde vorm te handhaven, betekent
niet dat w i j oor noch oog zouden hebben voor de bezwaren die, ook van
zeer bevoegde zijden, daartegen worden ingebracht.
Zwaar wegend was voor ons met
name het contra-advies dat uit de zo
enthousiast werkende en experimenterende proefgebieden kwam.
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Wel merken wij op dat datgene wat
zich her en der in de proefgebieden
ontwikkelt als projectgroep of commissie soms ook wel enige kenmerken van het orgaan vertoont, maar dat
zij onmiddellijk toegeven, niet alle kenmerken en bovendien in velerlei variatie. Toch wegen bij ons de voordelen
die wij op dit punt in het wetsontwerp
zien zwaarder dan de nadelen.
Wij sluiten ons echter voor de jaren,
voorafgaande aan de behandeling van
de invoeringswet niet af voor de verdere ontwikkelingen in het denken en
vooral in het doen, zoals dat in de
proefgebieden plaats vindt.
Een tweede reden o m het 'orgaan' te
aanvaarden zoals het voorgesteld
wordt, is voor ons gelegen in de door
ons toegejuicht harmonisering met
het wetsontwerp Voorzieningen
Volksgezondheid.
De argumenten die de Regering bij
de behandeling tot nog toe van dat
wetsontwerp heeft gehanteerd, hebben althans ons ervan overtuigd dat
weg-opereren van dat orgaan een zo
grote verarming zou betekenen - ik citeer nu Mevrouw Veder-Smit - 'dat
aan het functioneren van het hele
overleg tussen verschillende sectoren
van zorg afbreuk zou worden gedaan.'
Ook vanuit die gezichtshoek zien wij
het orgaan als voorlopig onmisbaar.
Dit voorbeeld kan ons leren, dat het
tot doel maken van een middel als decentralisatie tot gevolg zou kunnen
hebben dat men aan harmonisatie en
uitbreiding van reikwijdte niet eens toe
komt.
Centrale elementen in een mee-geharmoniseerde sector kunnen overigens zo enkel historisch bepaald zijn,
dat zij in een voortgaande ontwikkeling wellicht verminderd worden. Het
kan echter ook dat zij van wezenlijke
aard zijn en dus niet veranderd mogen
worden. De toekomst die de Kaderwet
naar onze overtuiging heeft, zal dat op
tal van concrete punten leren.
Zonder mij nu te wagen op het brede veld dat in de nota 'Decentralisatie
van Rijkstaken' verkend, althans beschreven wordt, wil ik in het kader van
het nu besproken wetsontwerp toch
wel zeggen dat een maximale decentralisatie in ons lang niet altijd voorstanders zal vinden, maar slechts in
die gevallen dat 'maximaal' en 'optimaal' samenvallen. Wij zien decentralisatie niet als een panacee, een wondermiddel dat alle kwalen verjaagt die
de verhouding burgeroverheid vertoont.
Trouwens, het geloof van de burger
zelf in dat wondermiddel is ook minder
groot dan soms verondersteld wordt.
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De bestuurskundige R. J. in 't Veld acht
het op grond van een aantal redelijke
overwegingen 'geenszins vanzelfsprekend dat de individuele burger zich
een voorstander toont van een lokaal
bestuur'. De zorg voor de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en kwaliteit zal
ons vaak doen kiezen voor een optimale decentralisatie die minder ver gaat
dan het m a x i m u m .
Velen zien met begrijpelijk verlangen uit naar concretisering en precisering van de reikwijdte van de Kaderwet. Die kunnen in dit stadium evenwel nog niet gegeven worden. Het is,
zoals de voorzitter van de Harmonisatieraad op 20 januari van dit jaar de leden van de bijzondere kamercommissie voorhield: 'Uw oordeel wordt nu
meer gevraagd over een aantal intenties dan over feiten'. Daarbij is, wij zeggen het de coördinerende bewindsvrouwe na, de politieke wil het belangrijkste.
De politieke wil van de verder bij de
Kaderwetgeving meest betrokken bewindslieden is in de loop der jaren in
die mate groeiende geweest dat zij er
niet alleen bij betrokken zijn, maar er
zich ook, in verschillende gradaties
weliswaar, bij betrokken gevoelen.
Daarvan blijft, als het goed is, iets op
de departementen hangen en dat zal
het hun opvolgers gemakkelijker maken om op de ingeslagen weg voort te
gaan, zeker als in een enkel, niet bij
voorbaat uit te sluiten, geval die opvolger in persoon dezelfde zou zijn.
Het lijkt ons ten gunste van een groeiende reikwijdte te zijn, als op en tussen
de begrippen 'vallen onder de Kaderwet' en 'vallen onder het bereik van de
Kaderwet' enige variatie mogelijk is.
Dit standpunt doet ons welwillend
staan tegenover het amendement van
de fractie van de PvdA op artikel 1.3.
Wel menen w i j , in onze eigen wijsheid,
dat de formulering daarvan verbeterd
kan worden. Daarom hebben wij een
eigen amendement ingediend, wat
overigens niet betekent dat wij met die
bewoordingen ons laatste woord daarover hebben gezegd. Hier moet ik bovendien, niet terloops maar principieel,
aan toevoegen dat het in een open
en opbouwende discussie als het gemeen overleg behoort te zijn, past o m
het antwoord van de Regering zorgvuldig mee te wegen.
Toch wil ik vast op enkele punten
een voorschot nemen op toekomstige
discussies over en invullingen van de
reikwijdte.
Dat betreft in de eerste plaats de situering der kunsten. Recente ervaringen, bijvoorbeeld met het Gewestelijk
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Orkest en met Forum, alsmede het
door de Raad voor de Kunst uitgebrachte advies doen ons steeds meer
aarzelen of het onze cultuur - en daarmeeonze samenleving - ten goede
zou komen, als de kunsten in hun geheel onder het geheel van de Kaderwet zouden gaan vallen.
Op deze vraag hebben wij nog geen
definitief en precies antwoord, maar
wij vermoeden dat met name een vergaande decentralisatie bepaalde vormen en uitingen van kunst hier en daar
tot verdwijnens toe zou kunnen bedreigen en daarmee het doel ver voorbij
zou schieten.
Het kan zijn dat in dit opzicht, zoals
de Minister voor CRM zelf al bij het
mondeling overleg op 21 januari j . l .
opperde, het rijksplan de veilige haven
moet zijn vanwaaruit de kunsten hun
in wezen exploratieve activiteiten kunnen ondernemen.
De vraag naar de reikwijdte van de
Kaderwet betreft ook de volwasseneneducatie. Hierbij wil ik graag ons respect betuigen aan collega Van Kemenade en de zijnen voor hun zoeven ingediende initiatief. Men kan zich afvragen of dit voor de eerste ondertekenaar zoiets is als een herhalingsoefening of het zich alvast w a r m lopen. Dit
is voor ons op dit moment echter minder interessant. Het respect blijft, maar
het staat los van de wijze waarop w i j
de inhoud zullen beoordelen.
Bij de volwasseneneducatie, mijnheer de Voorzitter, missen wij nog
steeds de visie van de Regering, maar
wij mogen die nog steeds op de al lang
kort genoemde termijn verwachten.
Het zal de bewindsvrouwe niet ontgaan dat de door mij gebruikte f o r m u lering de vanzelfsprekendheid insluit,
dat de beloofde Nota Volwasseneneducatie zulk een visie zal bevatten. In
afwachting daarvan mag ik toch niet nalaten over dat zo belangrijke en actuele
onderwerp in zijn relatie tot de Kaderwet alvast een enkele opmerking te maken.
Op het terrein van de volwasseneneducatie hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan en zullen zich nog vele ontwikkelingen voordoen, vaak
spontaan ontstaan en decentraal georganiseerd, waarmee flexibel en snel
gereageerd wordt op die behoefte aan
volwasseneneducatie, waaraan in het
verlengde van het reguliere dagonderwijs aan jeugdigen niet voldaan kon
worden.
Het is die ontwikkelingslijn die voor
ons tegelijk scheidslijn zal zijn. En
daarmee sluiten w e aan bij de brief die
op 15 januari jl. door de Regering over

dit onderwerp aan de Kamer gezonden
werd en die, wat de hoofdzaken betreft, tot een driedeling leidt.
Te onderscheiden is zo in de eerste
plaats het volwasseneneducatieaanbod dat identiek is aan wat het reguliere, diploma-gerichte dagonderwijs aan jeugdigen kan bieden of zal
kunnen bieden. Ik voeg de toekomende tijd hier nadrukkelijk aan toe, o m dat, gelukkig, zowel het dagonderwijs
aan jeugdigen als bedoelde sector van
het volwassenenonderwijs in beweging en ontwikkeling zijn. Dit soort volwasseneneducatie moet naar onze opvatting onder de onderwijswetgeving
blijven of gaan vallen, zonder dat w e
daarmee een zekere harmonisatie met
de Kaderwet uitsluiten.
In de tweede plaats onderscheiden
we de volwasseneneducatie met een
specifiek arbeidsmarkt-gericht-karakter. Dat hoort vooralsnog thuis onder
de regelgeving van Sociale Zaken. En
in de derde, maar daardoor nog niet
onbelangrijkste plaats zien we dat aanbod van volwasseneneducatie, dat valt
buiten de twee hiervoor aangeduide
soorten.
Dat zal naar ons inzicht zijn natuurlijke wettelijke omgeving binnen de Kaderwet vinden met - ik voeg dat zekerheidshalve hieraan toe - ook daar bepaalde kwaliteitsgaranties.
Twee korte opmerkingen nog over
justitionele zaken. Wij stellen zeer op
prijs - mevrouw Cornelissen liet dat in
een mondeling overleg al blijken - de
bereidheid van de Minister van Justitie
o m de planning van de inrichtingen
voor kinderbescherming met de Kaderwette harmoniseren.
Wij vinden deze toezegging niet alleen waardevol op zichzelf, maar ook
als teken. Wij beseffen dat Justitie behoort tot die departementen waar niet
alleen op grond van oude rechten
maar vooral vanwege wezenlijke verplichtingen jegens de samenleving in
haar geheel de overgang van centraal
naar decentraal niet licht gemaakt
wordt. Voor alle duidelijkheid willen
wij zeggen dat de verantwoordelijkheid voor maatregelen op het terrein
van de kinderbescherming uiteraard
bij het Ministerie van Justitie moet blijven, maar dat de uitvoering van de
maatregelen valt onder de sector zorg
en dus te zijner tijd onder de Kaderwet.
Nu er een eerste justitie-schaap over
de Kaderwetdam is, hopen wij toch
wel dat er meerdere zullen volgen. Wij
denken hierbij met name aan de reclassering. Als de reclassering minstens voor een deel van haar werkzaamheden pretendeert aan hulpverlening te doen, dan zal hierin hetzelfde
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gelden als wij hebben aangegeven
met betrekking tot de kinderbescherming.
Ik memoreerde al hoe in de ontstaansgeschiedenis van de Kaderwet
indiening en aanvaarding van de motie-Andriessen belangrijke momenten
zijn geweest. Die motie heeft gewerkt
als een krachtig stimulerend middel en
heeft zo, als onvermijdelijk en op zichzelf niet negatief te waarderen neveneffect, meegewerkt aan de toestand
van euforie, waarvan op de hoorzitting
van 20 januari j l . een van de sprekers
trefzeker repte. 'Euforie' kan immers,
in zijn eigenlijke betekenis, gedefinieerd worden als 'welbehaaglijk gevoel
na gebruik van opwekkende middelen'.
Die euforie, hoe prettig ook en te
waarderen als tijdelijk verschijnsel, is
over. Gelukkig, want roezigheid en wazigheid doen gewoonlijk het doel missen. Wij weten met zijn allen weer te
staan in en tegenover een werkelijkheid waarin harmonisatie geen toverwoord blijkt te zijn - evenmin als decentralisatie trouwens - dat in een flits
alle problemen oplost en alle weerstanden overwint.
In de gewijzigde en zich nog steeds
wijzigende sociaal-economische o m standigheden blijft echter de harmonisatie, die centraal stond in de motieAndriessen, dringender gewenst dan
ooit.
Ten bate van een brede perspectieven biedende harmonisatie heeft de
Harmonisatieraad bij herhaling gepleit
voor afsplitsing uit het ontwerp Kaderwet van een zelfstandige Wet Algemene Bepalingen. Meer dan één fractie
heeft dat pleidooi overgenomen; ook
de onze, althans in vragende vorm.
Op onze vraag is in de nadere memorie van antwoord gesteld, dat het
alsnog ontwerpen van zo'n afzonderlijke wet slechts vertraging zou betekenen. Die stelling is in deze fase van de
ontwikkelingen feitelijk juist en daardoor overtuigend.
Maar de toevoeging van regeringszijde dat ook in de toekomst zulk een
ontkoppeling geen zin zou hebben o m dat de aard en het karakter van de algemene bepalingen daardoor niet van
betekenis zouden veranderen, lijkt ons
een wat vroeg betrokken stelling.
Alleen door ontkoppeling zullen de
algemene bepalingen inderdaad niet
snel van aard en karakter veranderen.
Maar andere factoren en ontwikkelingen dan ontkoppeling zouden die algemene bepalingen wel zo kunnen beïnvloeden dat ontkoppeling gewenst
wordt.
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Nu heeft de Regering juist over die
algemene bepalingen een langetermijnadvies aan de Harmonisatieraad
gevraagd. Wij waarderen dat ten volle;
zeker als wij zien met hoeveel wikken
en wegen dat gepaard gegaan moet
zijn tussen de aankondiging van die
aanvraag in de Troonrede 1978 en de
verzending op 3 november 1980.
Ook in die adviesaanvrage wordt de
wenselijkheid van een afzonderlijke
Wet Algemene Bepalingen tamelijk
krachtig uitgesloten geacht. Wij vinden, zoals gezegd, zulk een afgrenzing
hoe begrijpelijk ook in de huidige situatie enigszins voorbarig ten opzichte
van de toekomst zonder met deze uitspraakte willen suggeren dat wij nu al
weten dat er ooit een aparte wet Algemene Bepalingen moet komen.
Mijnheer de Voorzitter! In dit verband, heb ik de eer een motie in te dienen, die u al in ontvangst heeft genomen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Beinema
en G. M. P. Cornelissen wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening dat de totstandkoming
van een meer samenhangend beleid
op het terrein van het specifieke weizijn mede door de gewijzigde sociaaleconomische omstandigheden zeer
urgent is;
van oordeel dat de Regering met de indiening van het ontwerp-Kaderwet
Specifiek Welzijn een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de motie-Andriessen (12 600, Miljoenennota,
nr. 19) waarin gevraagd wordt om een
goede waarborg voor een samenhangend welzijnsbeleid in een wetgeving
die de grondslagen van een gedifferentieerd beleid regelt;
nodigt de Regering uit zo spoedig mogelijk voorstellen te doen, o m tot uitbreiding en versterking van de algemene functie van de Kaderwet Specifiek Welzijn te komen, en daarbij aan te
geven welke plaats de daaruit voortvloeiende algemene bepalingen in de
KSW kunnen krijgen.
en gaat over tot orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 53(14 493).
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben gekomen aan het
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slot van de door mijn fractie aan mij
toevertrouwde punten. Mevrouw Cornelissen zal zo dadelijk het vervolg in
eerste termijn leveren. Stellig zal zij
dat afsluiten met waardering. Ook ik
wil en mag dat niet nalaten.
Ik dank en waardeer de Regering
voor wat in deze kabinetsperiode aan
deze kaderwetgeving is gedaan. Die
waardering geldt dan allereerst en allermeest de coördinerende Minister.
Morgen vindt in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam een herdenking plaats van
de dichter en historicus Hooft, die in
deze dagen allerwege, ook van overheidswege, ruimer aandacht krijgt dan
Vondel in zijn herdenkingsjaar 1979.
Het ' r u i m ' is rechtvaardig jegens
Hooft; het 'ruimer' is onrechtvaardig
jegens Vondel.
Mijnheer de Voorzitter, dit als een
kleine uitweiding tegenover de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die hier ook aanwezig is.
Hooft zette zijn geschiedschrijving
van het voorspel en het eerste bedrijf
van onze tachtigjarige oorlog in met
een meesterlijke volzin, die de coördinerende bewindsvrouwe voor een
deel had kunnen bezigen, toen zij aan
haar deel van de kaderwetgeving beg o n : 'Ik ga een werk aan, dat opgeleid
is van lotswissel en menigerlei geval;
vol van voorspoed en tegenspoed'.
Maar gelukking passen allerlei elementen die Hooft in zijn openingszin
niet kon missen, niet in dit verband.
Ik citeer nogmaals: 'gruwzaam van
veldslagen; bitter van twist, warrig
van muiterij; bekladt van moorddaad
buiten de baan des krijghs; wrang van
wreedheit, zelfs in pais.'
Dit deel van het citaat is tot mijn genoegen minder toepasselijk. De coördinerende werkzaamheden zijn weliswaar niet geheel zonder tegenslag en
tegenwerking verlopen, maar samenwerking en inzet van alle krachten zijn
toch de overhand gaan voeren. Voor
ons ligt een resultaat dat geen eindpunt, maar vertrkpunt is.
Een vertrekpunt dat, onverdachte en
deskundige getuigen vanuit verschillend gerichte hoeken en met verschillende belangen prijzen boven de vorige versie van het wetsontwerp. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorvechter van decentralisatie
heeft op geen der aangebrachte wijzigingen nieuwe kritiek en toont met
sommige wel instemming. De Harmonisatieraad, voorvechter van harmonisatie, uit waardering voor de voortgang
die met de wijzigingen van het wetsontwerp is geboekt. Vertrekpunt, geen
eindpunt. Van hieruit moeten alle betrokkenen weer verder.
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Nog éénmaal en nu tot slot Hooft,
met enkele regels uit zijn 'Stichtrijmen', waarschuwing en opwekking
beide: 'Door slofheidt' - dat is: door
nalatigheid - 'een goed opset can versmooren, 'T moet zijn vervolght met
onversufte vlijt'. Die onversufte vlijt
verwachten wij dan ook van de bewindslieden en van hun opvolgers.
Deze wet is dat waard.

D
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Het feit dat wij hier vandaag, in zekere zin in de eindfase, spreken over een eerste wettelijke onderbouwing van het welzijn, geeft aan dat
ook het welzijn als het ware toegelaten
is tot de maatschappelijke orde. In elk
geval wordt hierdoor de belangrijkheid of noodzaak van het welzijnsbeleid in onze samenleving erkend. Dat is
op zichzelf een gegeven waar althans
mijn fractie erg verheugd over is.
Dat wil evenwel niet zeggen dat
door deze wet nu al onze verlangens
zijn vervuld. Bij de discussies voor en
tijdens de knelpuntennota heeft ons
aanvankelijk een model voor ogen gestaan in de v o r m van algemene bepalingen, om daarmee vooral een rechtskarakter voor het welzijn te realiseren.
Vragen en wensen op het terrein van
de decentralisatie, op het terrein van
de inspraak en de medezeggenschap,
alsmede op het terrein van de harmonisatie waren er mede debet aan dat
het wetsontwerp een ander karakter
werd gegeven.
Ook nu na de uitgebreide schriftelijke voorbereiding blijven er vragen
en opmerkingen over en dat is niet
verwonderlijk als de eerste wettelijke
stappen worden gezet in welzijnsland.
Mijn fractiegenoot de heer Beinema
en ik hebben daarom een keuze gemaakt uit de veelheid van onderwerpen die w i j zouden kunnen bespreken
en die alle onder welzijn vallen
Ik zal daarom in mijn interventie
aandacht besteden aan de relatie overheid en particulier initiatief, de verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden, toetsing, stuurmogelijkheden
en toezicht, het rijksplan of beter gezegd het rijksvoorzieningenplan, de financiering, de Raad voor het Specifieke Welzijn en de rechtspositie.
Ten slotte zal ik enkele korte opmerkingen maken.
De heer Beinema heeft al enkele opmerkingen gemaakt over de verhouding tussen overheid en particulier
initiatief maar ik wil hier speciaal aandacht besteden aan de democratiseringsaspecten zoals die ook in artikel
43 aan de orde komen.
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Uiteraard ga ik hier niet uitgebreid in
op het regeringsstandpunt met betrekking tot het doelmatig en democratisch functioneren van gesubsidieerde
instellingen. Dit komt op 23 maart aanstaande in een uitgebreide commissievergadering aan de orde. Wel wil ik
aandacht besteden aan lid 2 van artikel
43, dat handelt over de mogelijkheid,
ontheffing te krijgen in verband met
godsdienstige of levensbeschouwelijke bezwaren.
Zoals toegezegd in de UCV van 26
januari jongstleden heeft de Minister
advies gevraagd aan de interdepartementale stuurgroep democratisch en
doelmatig functioneren. In haarschrijven van 11 maart j l . geeft de Minister
een nadere verduidelijking van de inhoud van het tweede lid van art. 43.
Mijn fractie kan zich erin vinden, dat
een ontheffingsmogelijkheid in de wet
wordt vastgelegd. Zij kan zich ook vinden in beide criteria zoals eerder in de
brief omschreven. Wij realiseren ons
wel dat de ontheffingsmogelijkheid
niet op grote schaal moet worden gehanteerd. Zij zal eerder uitzondering
dan regel zijn.
We blijven er ook bij onze fractie enkele vragen over. Zou het bij voorbeeld niet goed zijn, als beide criteria
in de wettekst werden opgenomen?
Een andere vraag geldt de uitwerking
van de voorgestelde criteria. Hoe moet
bij voorbeeld worden gehandeld als
een van de partijen - t e denken valt
aan personeel, cliënten en vrijwilligers
- bezwaar heeft tegen de ontheffing?
Wordt die dan niet erkend of wordt dit
besluit overgelaten aan de beslissende
instantie van gemeente, provincie of
rijksoverheid?
In de algemene maatregel van bestuur zal ook een procedure moeten
staan betreffende de wijze waarop de
verschillende categorieën hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Gaarne
zouden wij zien dat de Minister nader
op deze materie, die kennelijk ook voor
andere fracties niet geheel duidelijk is,
inging.
Op blz. 45 van de nadere memorie
van antwoord wordt ingegaan op de
door onze fractie bespeurde tegenstelling tussen het gezamenlijk particulier
initiatief en het door de overheid te
hoeden algemeen belang. Wij onderkennen dat verschillende belangen uit
het particulier initiatief geheel of gedeeltelijk strijdig kunnen zijn met elkaar, maar hebben er toch ook moeite
mee als wordt gesteld dat het algemeen belang geen opstelling is maar
een publiek afgewogen keuze, genormeerd door rechtvaardigheid.
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Wordt hiermee het algemeen belang
niet al te idealistisch voorgesteld? Misschien hebben wij ons eraan bezondigd het particuliere initiatief idealistisch voor te stellen. Je vraagt je af of
het algemeen belang hier niet al te idealistisch wordt omschreven.
Zeer ingenomen is mijn fractie met
de wijziging van artikel 42, vierde lid, dit werd op verzoek van onze fractie
gewijzigd - waardoor het mogelijk is
dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ten aanzien van landelijke instellingen en koepels ten behoeve van een doelmatige
ondersteuning van het uitvoerende
werk op gemeentelijk en provinciaal
niveau. Dat daarnaast de mogelijkheid
bestaat o m ook regelend op te treden
met betrekking tot de samenwerking is
een goede zaak, zeker als de instellingen daar juist in het kader van de Kaderwet Specifiek Welzijn te weinig
aandacht aan zouden besteden.
In hoofdstuk 7 van de nadere memorie van antwoord wordt nader ingegaan op de verdeling van bestuurlijke
verantwoordelijkheid, toetsing, stuurmogelijkheden en toezicht. Ik wil daar
graag enkele opmerkingen over maken. Bij de invoeringswet zal, mede gezien de ervaring met de ontwikkelingsprojecten, worden bepaald voor welke
terreinen de Kaderwet gaat gelden daarvan hebben wij al een voorproefje
gekregen in een zojuist ingediende
motie van de PvdA. Uiteraard zijn de
ervaringen in de ontwikkelingsprojecten van zeer groot belang.
Ikzou hiertoch ook nog graag willen
wijzen op de ervaringen die zeer veel
gemeenten hebben opgedaan bij de
uitvoering van de verschillende rijksbijdrageregelingen. Invulling en uitvoering van de Kaderwet blijft zowel
vóór als na de uitvoeringswet dus een
continu gebeuren en dat is een goede
zaak. Belangrijk daarbij is wel voor
welk perspectief men kiest: het strakke
gereglementeerde kader met veel centrale stuurelementen of het perspectief
van de integratie met goede intenties,
maar met een zwak instrumentarium.
In de nadere memorie van antwoord
is dieper ingegaan op de zorg die de
fractie van het CDA had over het eerste
perspectief en daarin is een zekere
weerlegging ervan gegeven. Door het
terugnemen van een aantal centrale
stuurelementen is er inderdaad meer
ruimte gekomen voor gemeentelijke
c.q. provinciale beleidsvoering.
Ook de toezegging dat het aantal algemene maatregelen van bestuur beperkt zal blijven en dat gemeenten en
provincies bovendien inspraak hebben
bij de voorbereiding van deze algeme-
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ne maatregelen van bestuur heeft ons
de overtuiging gegeven dat ook het
decentralisatie-aspect in voldoende
mate aanwezig is. Ook de mogelijkheden die gemeenten en provincies hebben ingevolge artikel 40, wijzen op voldoende bevoegdheden voor provinciale en gemeentelijke besturen.
Het tweede perspectief, namelijk het
perspectief van de integratie met de
goede intenties, maar met een zwakker instrumentarium, krijgt daardoor
meer mogelijkheden.
Ook de stuurgroep uit de ontwikkelingsprojecten heeft duidelijk gekozen
voor deze laatste lijn. Dat w i j desondanks het orgaan willen handhaven
houdt mede verband met de relatie
naar de Wet voorzieningen gezondheidszorg. Daarmee kiezen wij duidelijk voor de integratie op het terrein
van de zorg.
Wel hebben wij ernstige twijfels of
de gemeenten en provincies de uitvoering van deze wet wel zullen kunnen
realiseren. Er zal veel voorlichting
moeten komen over hoe het in de ontwikkelingsprojecten is gerealiseerd.
In dit verband heeft mij erg getroffen
het enthousiasme van de Stuurgroep
Ontwikkelingsprojecten, zeker na een
aanvankelijk wat sceptische houding.
Het recent interimrapport over de Experimentele Welzijnsplanning van
het Sociaal en Cultureel Planbureau
deelt dit enthousiasme blijkbaar niet.
Het wijst erop dat de inspraak op het
gebied van het welzijn faalt. Andere
geluiden duiden erop dat ook de samenhang te weinig aandacht krijgt.
Dat zijn ernstige symptomen, waaraan veel aandacht zal moeten worden
besteed. Hoe kijkt de bewindsvrouwe
hiertegenaan?Het toezicht op deze
wet zal worden uitgeoefend door Burgemeester en wethouders, het college
van gedeputeerde staten of de Minister. Daarvoor zullen ambtenaren worden aangewezen. De vraag rijst of elke
gemeente, ook de kleine, inderdaad
een ambtenaar hiervoor moet aanwijzen. Is dat nodig en is dat wel doelmatig? Welke relaties zullen er ontstaan
tussen dit toezicht en het toezicht dat
uitgeoefend gaat worden in het kader
van de Wet voorzieningen gezondheidszorg? Ik voorzie toch wel moeilijkheden. Daarvoor moet zeker bij de
invoeringswet duidelijkheid komen.
Bij algemene maatregel van bestuur
worden regelen gesteld omtrent taakbevoegdheid, samenstelling en werkwijze van het rijkstoezicht. Waarom
hoeft dit niet voor het gemeentelijke of
provinciale toezicht? Het is niet voorgeschreven dat dit in de gemeentelijke
of provinciale verordening zou moeten
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worden opgenomen. Waarom is dit
niet gebeurd? Moet de wet niet alsnog
ook op dit punt worden gewijzigd c.q.
aangevuld?
Hoofdstuk VII van het ontwerp van
wet regelt de voorzieningen van de Kaderwet specifiek welzijn, waarvan de
bekostiging geschiedt door het rijk.
Grondslag hiervan vormt van het rijksplan en het rijksprogramma. De voorkeur van mijn fractie gaat ernaar u i t t e
spreken van een rijksvoorzieningenplan en een rijksvoorzieningenprogramma, mede naar analogie van de
Wet voorzieningen gezondheidszorg.
Wij hebben daartoe evenwel nog geen
amendement ingediend.
Wel hebben wij gemeend dat, mede
naar analogie van het gemeentelijke
en provinciale voorzieningenplan, een
mogelijkheid van inspraak ook bij het
rijksvoorzieningenplan moet bestaan.
Mijn fractie is de mening toegedaan
dat de Raad voor het specifieke welzijn
in elk geval gehoord moet worden. Wij
hebben dit nog eens vastgelegd in een
amendement op dit artikel. Weliswaar
kan de Raad, door schrapping van lid 2
van artikel 65, gevraagd en ongevraagd advies geven, maar wij menen
dat de vaststelling van het plan zo
belangrijk is dat al bij de voorbereiding
de Raad ingeschakeld moet worden of
minstens moet worden gehoord.
De amendementen die w i j verder op
artikel 44 hebben ingediend strekken
ertoe dat ook de bevolking en het parlement gelegenheid krijgen tot inspraak alvorens het plan w o r d t vastgesteld. Dat onze fractie hierbij een minder zware procedure hanteert dan bij
de Wet voorzieningen gezondheidszorg, houdt verband met de directe f i nanciering door het ministerie van
CRM. Bij Volksgezondheid is dat niet
het geval.
Ten aanzien van het rijksvoorzieningenprogramma kan volstaan worden
met een meer eenvoudige procedure.
Artikel 47 vermeldt dat indien geen organisatie of instelling voor de uitvoering van een voorziening in aanmerking komt, daarvoor een rijksinstantie
wordt aangewezen. Hoe mag dit verstaan worden? Hoe gaat het als er een
nieuwe voorziening gerealiseerd gaat
worden? Moet ook hier niet eerst een
beroep op de samenleving worden gedaan en, wanneer dit geen succes
heeft, kan c.q. moet de overheid deze
dienstverlening dan niet zelf ter hand
nemen?
Alhoewel artikel 49 een mogelijkheid geeft om regelen te stellen over
spoedeisende of experimentele voorzieningen, wat op zich een goede zaak

Tweede Kamer
17 maart 1981

is, blijft mijn fractie enige zorg houden
over de vraag of de experimenten in
Nederland hierdoor wel voldoende
kans krijgen.
Juist waar vele voorzieningen op het
terrein van de welzijnszorg als experiment zijn begonnen, die nu als noodzakelijke voorziening worden aangemerkt, moet er voldoende souplesse
blijven om nieuwe experimenten een
kans te geven. Juist lid 2 van artikel 49
maakt ons bezorgd dat de experimenten in een te strak keurs zullen worden
gedwongen met alle negatieve effecten op het initiëren en het experimenteren met nieuwe voorzieningen.
Gaarne zou ik hierover de mening van
de coördinerend bewindsvrouwe horen.
Ik kom nu bij een ander, maar ook
zeer belangrijk aspect van deze wet,
namelijk financiering. Het interimrapport van de Projectgroep Financiële
Gevolgen Decentralisatie, dat ons bij
briefde dato 19 februari 1981 door de
Minister is aangeboden, werpt een
duidelijk licht op de toekomstige financiering van de welzijnszorg door de
gemeenten. Het zich op de financiering door de provincies ontbreekt nog.
Komt de PFGD ook nog met een interimrapport hierover?
De nadere memorie van antwoord
zegt dat dit rapport na interne en externe discussies, na inpassing in het verdeelsysteem en na de introductie van
eventuele nieuwe verdeelfactoren en
actualisering van de cijfers, het definitieve beeld kan worden van d e f i n a n ciële problematiek, uiteraard als de objectieve maatstaven definitief zijn vastgesteld en vereveningsmaatregelen
zijn getroffen. Zonder reeds nu een definitief of eindoordeel over de rapportage uit te spreken - wij krijgen daarover interne en externe discussies hebben wij zeer veel waardering voor
de samenstelling van de zeven indicatoren, die als grondslag dienen voor
de berekening van de verschillende
varianten.
Het overzicht van deze verschillende
berekeningen voor alle Nederlandse
gemeenten is buitengewoon verhelderend, maar laat ook zien, dat een
eventuele uitvoering zeer gecompliceerd zal zijn.
Hoe denkt men verder met dit rapport te gaan handelen. Met andere
woorden, hoe denkt men de interne en
externe discussie te gaan voeren? Met
wie en hoe? Is hiervoor een tijdpas,
een tijdschema, aan te geven? Wanneer denkt de PFGD met een eindrapport te komen?
In de nadere memorie van antwoord
wordt nader ingegaan op de vraag van
de CDA-fractie over de extra kosten,
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die gemeenten en provincies moeten
maken in het kader van de gedecentraliseerde beleidsvoorbereiding, terwijl
uitgegaan moet worden van budgettaire neutraliteit. Als deze kosten op
gemeente c.q. provincie gaan drukken
zal dit gaan ten koste van het volume
van de hulpverlening, omdat ook gemeentebesturen eenzelfde principe,
namelijk dat van budgettaire neutraliteit zullen toepassen.
Een andere vraag die rijst, is hoe de
nieuwe initiatieven, die ook van rijkswege worden gepropageerd, opgevangen zullen moeten worden? Zal, zo
vragen wij ons af, deze vorm van financiering niet verstarrend gaan werken met betrekking tot het realiseren
van nieuwe hulpverleningssystemen
of vernieuwingen daarin?
Gaarne zouden wij zien, dat de bewindsvrouwe nog eens nader ingaat op
de knelpunten, die ingevolge de nadere memorie van antwoord dienen als
incidentele uitkeringen aan gemeenten om hun uitgavenniveau omlaag te
brengen. Hebben in de toekomst de
vereveningsgelden eenzelfde functie?
Onze fractie zou het eveneens op
prijs stellen als de Minister nadere informatie zou willen geven over de taak
en opdracht die is verstrekt aan de lnterdepartementale Werkgroep Harmonisatie Financieringsstelsels, ook wel
werkgroep-Van de Dussen genoemd.
Wanneer zal deze werkgroep klaar
kunnen zijn met de opdracht? In dit
verband rijst ook de vraag over de instelling van de financiële beraadsgroep in 1981 als vervolg op de werkgroep-Van de Dussen.
Ik kom nu bij Hoofdstuk IX dat handelt over de Raad voor het specifieke
welzijn. Wij hebben waardering voor
het feit dat in het oude artikel 65 het
tweede lid is geschrapt, waardoor het
de Raad voor het specifieke welzijn
mogelijk is, gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen over de algemene aspecten van het specifieke welzijn.
Ingenomen zijn wij ook met het
nieuwe artikel 57 waardoor een informatie-plicht ontstaat voor de centrale
overheid, lagere publiekrechtelijke organen, instellingen en personen o m
aan de Raad de benodigde informaties
te verschaffen.
De VNG heeft bezwaren tegen deze
informatieverstrekking. Wij delen die
bezwaren in zoverre dat het ons wel
dienstig lijkt dat het verstrekken van
deze gegevens met de nodige
waarborgen moet zijn omgeven, maar
anderzijds zijn w i j van mening dat vergelijkend cijfermateriaal aanwezig
moet zijn voor het vormen van een beleid.
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Mogen w i j de Raad voor het specifieke welzijn zien als een pendant van
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid? Zullen beide blijven bestaan, ook na een volledige invoering
van de Kaderwet specifiek welzijn, die
nog wel even op zich zal laten wachten? Zouden wij de sectie zorg van de
provinciale organen, ingesteld ingevolge artikel 6 van het ontwerp van
wet, eveneens mogen beschouwen als
provinciale raden voor het specifieke
welzijn? Hoe zal de relatie moeten zijn
met de provinciale raden voor de
volksgezondheid? Zullen de commissies die in het kader van de Wet voorzieningen gezondheidszorg worden ingesteld, opgaan in de provinciale raden voor het specifieke welzijn, of zullen dat provinciale raden v o o r d e
volksgezondheid blijven?
In artikel 8 van het wetsontwerp
wordt aangegeven dat in de gemeentelijke c.q. provinciale verordeningen
de zittingsduur van de leden van de
gemeentelijke c.q. provinciale organen
moet w o r d e n geregeld. Een dergelijke
aanduiding ontbreekt met betrekking
tot de zittingsduur van de leden van de
Raad voor het specifieke welzijn. Wij
vinden dit zo belangrijk dat w i j daartoe
een amendement hebben ingediend
omdat wij menen dat deze materie in
een algemene maatregel van bestuur
moet w o r d e n geregeld.
Met enige zorg heeft mijn fractie gekeken naar artikel 64 waardoor het aan
gedeputeerde staten mogelijk wordt,
gehoord het orgaan, gemeenten aan
te wijzen die gezamenlijk zorgdragen
voor de behartiging van het Kaderwetwelzijn of onderdelen daarvan. Verdraagt dit artikel zich wel met de hooggeroemde decentralisatie? Wat houdt
in dat het orgaan wordt gehoord? Is
dat een vrijblijvende aangelegenheid?
Welke verantwoordelijkheid heeft het
college van gedeputeerde staten in dezen? Lid 2 van dit artikel geeft gedeputeerde staten de bevoegdheid een gemeenschappelijke regeling op te leggen. Ook hier rijst bij ons de vraag of
wel voldoende waarborgen zijn ingebouwd o m de decentralisatie in dit opzicht voldoende tot haar recht te laten
komen.
Hoofdstuk XII van het wetsontwerp
handelt over het overleg over en de
vaststelling van de rechtspositie van
personen in dienst van organisaties en
instellingen op het terrein van het Kaderwet-welzijn. In de nadere memorie
van antwoord krijgt dit hoofdstuk een
ruimere strekking dan te vinden is in
de artikelen 70 en 71. Uit het ambtelijk
vooroverleg is ons gebleken dat met

name het w o o r d 'waaronder' in artikel
71 de ruimte zou geven die de nadere
memorie van antwoord aangeeft,
waarbij wij met name denken aan de
deeltijd-functies en daarmee verband
houdende bijzondere vraagstukken
van salariëring.
Het leek ons goed o m in het plenaire
debat nog eens te laten bevestigen dat
aan de artikelen 70 en 71 een ruimere
strekking kan worden toegekend,
waardoor alle facetten van de rechtspositie in de meest brede betekenis
hieronder vallen.
In de UCV van 26 januari hebben wij
de gedachte geopperd o m naar analogie van de Wet voorzieningen gezondheidszorg te denken aan een erkenningen- en vergunningenbeleid. Hoe langer wij erover nadenken, hoe positiever onze gedachten hierover worden.
Toch hebben w i j gemeend hierover nu
geen amendement te moeten indienen, omdat dit een wezenlijke wijziging van het wetsontwerp zou inhouden, die in de schriftelijke voorbereiding niet aan de orde is geweest. Wel
willen w i j de bewindslieden in overweging geven bij de Invoeringswet deze
gedachten nog eens serieus te bekijken.
Mijn laatste opmerking betreft het
belangrijke element van de doelstelling van deze wet, namelijk de realisering van samenhang tussen de voorzieningen. De geluiden die wij hierover
opvangen uit de proefgebieden zijn
zeer verschillend en variëren van uiterst negatief tot zeer positief. Als we
de samenhang in een gemeente of
provincie niet zien of niet willen zien,
zal de samenwerking en de integratie
niet van de grond komen. Als we w i l len samenwerken komt er zicht op samenhang en eventueel komt er een integratie tot stand.
Op 26 januari hebben wij al gesteld
dat samenwerking iets is wat moet
groeien en wat we niet moeten forceren. Anderzijds is het zo dat een confrontatie in een orgaan een voorwaarde kan bieden o m meer met elkaarte
gaan samenwerken. Immers dan moet
men met elkaar gaan spreken over elkaars werk. Dat biedt een mogelijkheid
o m tot betere samenwerking te komen.
Wil dit alles slagen, dan zal er veel
en goede voorlichting moeten komen
voor alle geledingen in onze samenleving, want willen wij de burger bij het
welzijnsbeleid blijven betrekken, dan
zal het duidelijk voor hem moeten
worden. Hierbij heeft de wetgever zeker een taak, maar ook de instellingen
zullen eraan mee moeten werken, dat
het beleid dichter bij de burger komt,
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uiteindelijk - en daar is het allemaal
o m begonnen - ten dienste van de
cliënt, ten dienste van de medemens
die deze hulp nodig heeft.

D
De heer Abma (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Het zou mij niet verbazen,
dat, wanneer men vandaag bijna vier
jaar na indiening van dit wetsontwerp
op straat de mensen zou vragen, wat
zij zich voorstellen bij een kaderwet
specifiek welzijn, zeer velen de schouders zouden ophalen.
Nu zou men zich zo'n reactie levendig kunnen voorstellen, wanneer dit
wetsontwerp betrekking zou hebben
op een elitair gezelschap, een kleine
selecte groep mensen. Dat is nu juist
niet het geval. Het gaat o m een wetsontwerp, dat voor vrijwel alle burgers,
althans bij uitwerking zijn betekenis
krijgt. Het ontwerp heeft daarenboven
zijn pretentie, dat het van een voetstuk
afdaalt om op die wijze dichter bij de
gewone man te komen.
Het onduidelijke beeld van de burgers zal in minstens twee verklarende
omstandigheden gezocht moeten worden.
Ten eerste gaat het o m een materie,
die doordrenkt is van een eigen jargon
(toch misschien een elitair trekje?).
Ten tweede draagt het ontwerp een
zuiver procedureel karakter. Het is een
kaderwet g e n o e m d , maar wat is dat
kader eigenlijk? En ook: Wat is specifiek welzijn? Wie heeft een bloedzuivere voorstelling van begrippen zoals
'harmonisatie' en 'decentralisatie'?
Vaagheid a l o m ! Is dit niet de grondoorzaak van de veelvuldige en veelzijdige kritiek, waaraan het wetsontwerp w o r d t blootgesteld? Juist in
de kerndoelstellingen van het wetsontwerp harmonisatie en decentralisatie, waar niemand als zodanig zich tegen durft te verklaren, is het ontwerp
bekritiseerd. Die kritiek heeft zijn uitwerking niet gemist.
Tot twee maal toe werd het tijdens
de voorbereiding aangepast, bepaald
niet alleen op ondergeschikte punten.
De vraag is gesteld, of eigenlijk wel
sprake is van een kaderwet. Biedt het
ontwerp een structuur voor het gehele
terrein van het specifieke welzijn,
waaronder begrepen de facetten zorg,
educatie, en recreatie? Bepaalde o m vangrijke sectoren zijn per definitie uitgesloten, zoals onderwijs, gezondheidszorg, bibliotheekwerk, bejaardenoorden, enz.
Worden wel verbanden gelegd met
die terreinen? In de loop van de behandeling van het wetsontwerp bleek het
noodzakelijk dat behalve de onderte-
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kenaars, de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van CRM, ook de bewindslieden
van Onderwijs, Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Justitie erbij te betrekken.
Er zijn volgens de memorie van toelichting wel verbanden met bij andere
wetten geregelde delen van het specifieke welzijn. Betekent dit, als het erop
aankomt, toch niet dat het kader zich
derhalve beperkt tot het zogenaamde
kaderwet-welzijn en dat de relatie met
het overige specifieke welzijn dat aangeduid wordt met 'verbonden met'
dus buiten het kader valt? Is derhalve
de naamgeving niet wat misleidend?
Intussen zijn de maatregelen en procedures voorgesteld welke in het bijzonder ten doel hebben deze Kaderwet
en de Wet voorzieningen gezondheidszorg op elkaar te doen aansluiten. Daartoe is een ingroeimodel ontworpen en een ingroeiproces voorzien. Daar zal echter heel wat tijd mee
gemoeid zijn. Men denkt aan een invoeringswet voor de Kaderwet waar 5
a 6 jaar mee heen gaan.
Omstreeks 1985 zal de invoeringsperiode voor beide wetten afgesloten zijn
en zullen beide wetten operationeel
zijn. Het moment waarop voor de planvorming de gezondheidszorg betreffende volledig van het geïntegreerde stelsel van de Kaderwet gebruik zal worden gemaakt, ligt nog verder in de toekomst en kan daarom moeilijk exact
worden bepaald, aldus de brief van 14
september 1979.
Wij spreken dan nog maar over de
verhouding van de Kaderwet tot één
enkele andere wet; straks komt daar
bij voorbeeld nog de nieuwe wet basisonderwijs en de Wet op de verzorgingsstructuur van het onderwijs bij.
Het vraagt al om harmonisatie, o m samenhang.
Mijn fractie onderschrijft op zichzelf
genomen het streven naar beteugeling
van de wildgroei en naar opheffing
van knelpunten. Alleen al de beperking
van de financiële middelen noopt
daartoe. Harmonisatie is geen doel,
maar middel, verzekeren ons de bewindslieden vele malen. Ook dat onderschrijven w i j , maar is het voldoende als samenhang wordt gezien als
randvoorwaarde?
Moet het toch niet meer als een centraal beleidsdoel worden gezien waaraan tot op zekere hoogte sectordoelen
ondergeschikt worden gemaakt? Als
positieve kant aan de Kaderwet zou
men ook kunnen zien dat er eindelijk
een wettelijke verankering van het
CRM-welzijn tot stand komt.

Er zou antwoord kunnen komen op
de vraag of er nu werkelijk een recht
op welzijnsvoorzieningen bestaat.
Men kan spreken van een recht van de
burger of van de plicht van de overheid. Dat is o m het even, maar in elk
geval zou de wet daaromtrent uitsluitsel moeten geven. Een normstelling in
de wet aan de hand waarvan de inhoud van het recht of van de plicht in
een concrete situatie kan worden vastgesteld, zou niet mogen ontbreken.
Voldoet de wet naar de mening van
de bewindslieden aan deze eis? De wet
is in totaal toch bij uitstek een voorbeeld van raam- of machtigingswetgeving en wordt niet gekenmerkt door inhoudelijke normering, maar door het
aanwijzen van bevoegde organen en
de regeling van procedures.
Gedetailleerde wettelijke normering
van welzijnsvoorzieningen is wellicht
niet mogelijk en ook niet wenselijk gezien de variëteit van de voorzieningen,
de steeds wisselende opvattingen
over aanpak en vormgeving en de
noodzaak o m voorzieningen af te
stemmen op wisselende behoeften.
Dat alles vraagt o m een zo flexibel mogelijke regeling. Maar is nu het eerder
bedoelde recht, c.q. de plicht geformuleerd? Dit kan toch geen zaak zijn die
door lokale overheden bepaald wordt.
Het stellen van enige criteria is toch
beslist nodig.
Nu een andere vaagheid, die misschien nog wel fundamenteler van
aard is. Wat is welzijn en wat kan de
overheid daaraan toe- of afdoen? In
het welzijnsbeleid zit de pretentie dat
wij anderen gelukkig zouden kunnen
maken. Maar kunnen wij dat? In elk geval zouden w e dan moeten weten, wat
geluk of welzijn ten diepste betekenen.
Of moeten we in onze pretenties niet
verder gaan dan dat we in nood en gebrek bij kunnen staan? Als dat zo is,
dan is wat w e heden ten dage begrijpen onder specifiek welzijn wel heel
erg uitgerekt. De zorgsector past nog
wel in die visie, maar hoe is het
gesteld met educatie en recreatie?
Wij zouden niet willen betogen dat
op die terreinen geen overheidstaak
gelegen kan zijn, maar waarom wordt
dat dan aangeduid als 'specifiek weizijn'? Wij menen dat men niet op zinnige wijze over welzijnsbeleid kan spreken wanneer wij niet pogen, de diepte
en de breedte van wat welzijn heet, te
peilen.
Welzijn is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met woorden uit de
Schrift als welgelukzalig en met welbehagen Gods. Het zich wel bevinden of
niet staat niet geheel los van uitwendige levensomstandigheden, maar gaat
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daar geenszins in op en wordt daar
niet restloos door bepaald.
Wij hopen zo dadelijk nog op de
vraag naar de inhoud van het welzijn
terug te komen in verband met een
tweede doelstelling van de kaderwet,
de decentralisatie. Decentralisatie
vindt in ons huidige tijdsgewricht talloze verdedigers. Dat kan uit ideologische motieven geschieden; mondigheid en zeggenschap van de basis en
wat dies meer zij. Maar decentralisatie
kan ook het karakter krijgen van het afstoten van taken en bevoegdheden in dit geval van de rijksoverheid - al
wordt het dan vriendelijk aangeduid
als 'overhevelen'.
Decentralisatie in casu moet tevens
de democratisering bevorderen. Is
echter niet gebleken dat de resultaten
van de inspraak vaak in genendele corresponderen met de opvattingen van
de plaatselijke bevolking als totaal?
Staan ze op z'n minst niet op gespannen voet daarmee?
Leert de praktijk niet dikwijls dat het
beste geluisterd wordt naar degenen
die het hardst de trom weten te roeren? Kan decentralisatie niet voorts
het gevaar oproepen dat de behoeften
en/of verlangens en wensen van minderheidsgroepen - en dan doelen we
in dit geval eens niet op culturele minderheden - in het gedrang komen? Is
het niet denkbaar dat groeperingen die
qua aantal landelijk gezien niet verwaarloosd kunnen worden, in plaatselijke situaties niet aan bod of zelfs in de
knel komen?
Hun welbevinden kan de overheid
die rechtsgelijkheid nastreeft, toch
geenszins onverschillig zijn.
Dit brengt ons als vanzelf op de
plaats en betekenis van het particulier
initiatief in welzijnsland. Gelukkig
heeft het particulier initiatief in het verloop van de behandeling van het
wetsontwerp een duidelijke prioriteit
gekregen, maar er valt - zoals de bewindslieden bekend i s - op zijn minst
tweeërlei soort particulier initiatief te
onderscheiden.
Tegenover of naast het publieke particulier initiatief, staat een scala van
vormen van privaat particulier initiatief; een terminologie ontleend aan dr.
Idenburg, onder meer de voorzitter
van de Harmonisatieraad welzijnsbeleid. Het publiek particulier initiatief
ontplooit activiteiten die niet slechts
van overheidwege worden gestimuleerd en ondersteund, maar die tevens
object vormen van aanspraken van de
willekeurige burger.
Bij het privaat particulier initiatief,
worden niet zo zeer diensten aangeboden, maar worden organisaties en ac-
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tiviteiten van de bevolking zelf ondersteund. Deze ondersteuning vraagt
zeer beslist niet om verregaande beleidsbemoeienis. Het probleem is echter dat geen scherpe scheiding valt te
trekken tussen geïnstitutionaliseerd
particulier initiatief dat een publieke
functie vervult en de geprivatiseerde
vormen van particulier initiatief. Een
belangrijke vraag in dit verband is hoe
in het kader van de Kaderwet recht gedaan kan worden aan het bedoelde onderscheid. Willen de bewindslieden dit
nog eens serieus nagaan?
De regeling van het beleidsvoorbereidingsproces is in het wetsontwerp
tamelijk vrijblijvend. Toch denken wij
dat het hier erg nauw luistert welke
vormen van overleg en advisering
men kiest.
Nu een ander punt. De overheidsbemoeienis met de planning van private
functies dient zich, volgens ons, te beperken tot de toetsing van een doelmatige besteding van overheidsgelden en tot prioriteitstelling welke initiatieven bij voorrang ondersteuning
verdienen. Bij het tot stand komen van
plannen voor deze soort activiteiten
ligt het initiatief bij particuliere organisaties en groepen. Het zal u niet verwonderen dat wij hier onder andere
aan de kerken denken.
De overheid zou initiatieven als bedoeld mogelijk moeten maken door
het in redelijke mate ter beschikking
stellen van deskundige ondersteuning.
Ook hier zou onder andere weer gedacht kunnen worden aan het jeugden jongerenwerk dat van de kerken uitgaat. Vrijwilligers die voor de uitvoering zorgdragen, zouden bij voorbeeld
zeer gebaat kunnen zijn met de ondersteuning door een part-time of full-time
beroepskracht.
Een ander vraagstuk dat zich in het
kader van de decentralisatie nogal
eens aandient is het feit dat de plaatselijke overheid sterk aandringt op samenwerking van diverse groepen en
organisaties. Wij willen de aandacht
vragen voor de problemen die ontstaan kunnen wanneer bij voorbeeld
kerkelijke en buitenkerkelijke groeperingen genoopt zouden worden tot samenwerking, in die zin doordat zij bij
voorbeeld samen moeten steunen op
een beroepskracht.
O m , sprekend over deze aspecten,
elk misverstand te vermijden dat wij
slechts voor eigen parochie preken en
erop uit zijn om eigen schaapjes op het
droge te krijgen, willen wij nog even
stilstaan bij en op een zakelijke manier
nadenken over wat genoemd wordt
het levensbeschouwelijk element in

het maatschappelijk werk, het sociaalcultureel werk, de gezondheidszorg
enzovoorts. Misschien willen de bewindslieden met ons meedenken?
Sommige tekenen wijzen erop dat er
weer ruimte komt voor de levensbeschouwelijke dimensie, voor de religie, voor het geloof in de maatschappelijke hulpverlening. Ontkerkelijking
behoeft nog niet altijd per definitie totale ontkerstening te betekenen. Dat
behoeft misschien ook niet zo te verwonderen in een land waar zoveel
eeuwen evangelie is gepredikt.
Is het barmhartig o m met een grote
boog heen te lopen o m vragen die verband houden met de zin en de waarde
van het menselijk bestaan en met de
diepste verlangens, zekerheden en ook
twijfels van de mens? Het gaat toch
niet aan nog langer vragen die betrekking hebben op de laatste zin van het
bestaan, het waarom en waartoe van
het menselijke, de waarde van de dingen, de betekenis van lijden en dood,
weg te duwen en als niet ter zake te beschouwen.
Zulke vragen mag men zich in het
welzijnswerk toch ook niet van het lijf
houden, als bewezen is dat hier nu
juist een diepe oorzaak gelegen is
waardoor mensen zich niet wel bevinden, ja zelfs, waardoor zij in nood verkeren. Dit gegeven moet dan toch ook
consequenties hebben voor hulpverlening, opleiding, organisatie enzovoort.
Een tijdlang zijn ontzuiling, pluriformiteit en al dan niet gevulde algemeenheid slagwoorden geweest die
duizenden en tienduizenden versloegen. Is echter niet een bijverschijnsel
van dit proces dat het algemene in levensbeschouwelijk opzicht neutrale,
afzijdige of afwerende welzijnswerk
mensen in de kou liet staan?
Als dit zo is, dan moeten welzijnswerkers, besturen van instellingen en
ook politieke partijen zich toch eens
gaan bezinnen en zich zelf eens onderzoeken of zij wel op de goede weg zijn.
Zou de aarzeling bij het nog bestaande
werk van bepaalde levensbeschouwelijke signatuur of men terecht nog in
eigen bestaan volhardt dan wel beter
alsnog kan opgaan in de algemeenheid, niet moeten overwinnen?
Al is men kwantitatief weinig o m vangrijk, dit mag toch geen reden zijn
een kwalitatief duidelijk onderscheiden bijdrage te leveren. Daarbij gaat
het niet zozeer om het behalen van terreinwinst. Verzuiling is daarbij geen
doel in zichzelf. Het gaat om het leveren van een bijdrage aan een pluriforme samenleving door zich, zonder zich
af te sluiten, dienstbereid, vanuit eigen

Tweede Kamer
17 maart 1981

Kaderwet specifiek welzijn

vooronderstelling in te zetten. Dit behoeft toch geenszins te betekenen dat
de enig mogelijke en enige bruikbare
vormen de verhullende zijn, de algemene, de zuiver functionele, de incognito-gestalte, de anonimiteit.
Men heeft eikaars steun nodig. Daarom zou het onrealistisch, zelfs onbarmhartig zijn uit vrees voor herverzuiling a priori de expliciet christelijke,
kerkelijke organisatievorm af te wijzen.
Ik ben nogal uitvoerig geweest over
de rol van de levensbeschouwende religie, het christelijk geloof in het welzijnswerk ofschoon dit thans niet in directe zin ter discussie staat. Echter, het
door mij ingenomen standpunt heeft
uiteraard wel politieke consequenties.
Staatshulp in de vorm van planning, f i nanciën enzovoorts, is in dezen niet
voldoende. Welzijnswerk als door mij
geschetst kan alleen vanuit een christelijke gemeenschap en vanuit een
sterke persoonlijke inzet tot stand worden gebracht.
Het betekent tevens dat in de voorwaardenscheppende beleidssector
minder strak moet worden gedacht
vanuit de schema waarin eigenlijk alleen het zogenaamde identiteitswerk
van identiteitsorganisaties legitiem is,
en geen belemmering voor subsidiëring behoeft te zijn, ook van de lasten
die uit deze eigenheid voortvloeien
maar waar in al het overige werk, voor
zover althans de overheidsbemoeiingen strekken, geacht wordt algemeen
te zijn in de zin van 'vrij van levensbeschouwelijke smetten', omdat het
open moet staan voor en gericht moet
zijn op de gehele bevolking. De onhoudbaarheid van die tweedeling is
toch wel aangetoond. Ik hoop van harte dat de Kaderwet, die zo sterk gericht
is op procedures enz. dienstbaarzal
zijn aan de bevordering van het welzijn
van ons volk in de ware zin van het
woord.

D
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De gedachtenwisseling over het welzijnsbeleid is een zeer langdurig gebed, en de
Kaderwet Specifiek Welzijn is zijn gebedsmolen. Dat is mijn indruk op dit
moment, na vijfjaar bemoeienis met
deze materie. Bij de behandeling van
de zogenaamde Knelpuntennota op
3 februari 1975, gaf ik een korte beschouwing over het begrip 'welzijn'
die ik thans wil herhalen omdat zij nog
steeds een element is van VVD-politiek. 'Een groot struikelblok vormt het
begrip 'welzijn'.
Een duidelijke omschrijving w o r d t
niet gegeven, kan ook niet worden ge-
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geven, omdat welzijn als ervaring een
strikt persoonlijke en subjectieve zaak
is, die overwegend wordt gekleurd
door behoeften en smaak van het betrokken individu.
Tegenover dat zeer persoonlijke element kunnen zich een aantal zakelijke
gegevens en objectieve omstandigheden voordoen, die vormen van welzijn
positief of negatief kunnen beïnvloeden. De omstandigheden en voorwaarden kunnen onderwerp zijn van
overheidsingrijpen, de welzijnsbeleving kan dat niet zijn, want die ligt bij
de mensen zelf. In dat licht is het ook
niet mogelijk, een recht op welzijn te
scheppen. Er kunnen hoogstens voorwaarden w o r d e n gerealiseerd die de
kans op individuele welzijnsbeleving
vergroten.'
Verder constateerde ik dat de, toen
reeds in de commentaren op de Knelpuntennota opgetreden, spraakverwarring illustreerde hoe weinig nut het
heeft, met een bijna onmeetbaar breed
welzijnsbegip te werken. 'Hoe breder
de opzet, hoe theoretischer en vager
de benadering, en hoe minder erfeitelijk aan wenselijke veranderingen van
de grond komt', zei ik in de desbetreffende, toen nog 'openbaar' geheten,
commissievergadering.
De ontwikkeling van de kaderwetgeving inzake specifiek welzijn heeft mij
tot nog toe in het gelijk gesteld. Voor
zover het de overheid als taak en plicht
wordt toegerekend, voorwaarden te
scheppen voor welzijnsbeleving van
haar burgers - overigens maken die
burgers voor zichzelf uit of en zo ja,
hoe zij van die voorwaarden gebruik
maken - is ieder overheidsbeleid tevens welzijnsbeleid.
Gewoonlijk wordt daarbij o m te beginnen gedacht aan beleid, gericht op
de vervulling van de eerste levensbehoeften, zoals huisvesting, inkomen
voor levensonderhoud, werk, gezondheidsvoorzieningen. Met evenveel
recht kan echter worden geclaimd dat
zuivere lucht, een schone omgeving of
veiligheid, zowel in de naaste omgeving als in het internationale krachtenveld, prioriteiten zijn die met kracht
moeten worden verwezenlijkt en zonder welke het niet mogelijk is, een
menswaardig bestaan te voeren.
Met uitzondering van de gezondheidszorg, kwamen al deze welzijnsaspecten niet voor in het terrein dat de
Beraadsgroep Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving in opdracht van de Regering
moest onderzoeken. Het terrein dat nu
met het begrip 'specifiek welzijn'
w o r d t aangeduid, omvatte drie zoge-
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naamde 'kernfuncties', namelijk zorg,
educatie en recreatie. Die selectie was,
vergeleken met de andere vormen van
welzijnsbeleid, nogal willekeurig. Zij
werd mede bepaald door een historisch gegroeide situatie, namelijk door
die departementen die samenwerkten
in een onderraad van de ministerraad,
genaamd de 'Welzijnsraad'.
In die onderraad zitten CRM, Justitie. Binnenlandse Zaken, Onderwijs en
Wetenschappen, Financiën, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Landbouw en Visserij, Sociale Zaken
en Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Dat is een groot deel van het kabinet.
Dus zou het toch weer gaan om het gehele welzijnsbeleid? Neen, de Welzijnsraad bereidt de besluitvorming
voor in zaken die een belangrijk sociaal, maatschappelijk en cultureel
aspect hebben.
Toch bleek het terrein dat de beraadsgroep afpaalde weer wat smalIer: CRM, Volksgezondheid, Justitie en
Onderwijs leken binnen het bereikte
vallen van de drie kernfuncties van het
specifieke welzijn.
De keuze van de drie kernfuncties zorg, educatie en recreatie - is vermoedelijk geïnspireerd op CRM-beleidsdenken. Dit is niet zo vreemd, omdat enerzijds vanuit CRM impulsen tot
beleidsvernieuwing uitgingen en anderzijds vanuit CRM het creëren van
welzijnsvoorzieningen w e r d bevorderd met een zekere pretentie te handelen op basis van een meer algemene welzijnsfilosofie. CRM behartigde
zelf op haar beleidsgebied vormen van
alle drie de kernfuncties en de Minister
van CRM was en is de coördinator van
de Welzijnsraad. Zo werd CRM de spil
van het specifieke welzijn. Dit bracht
twee risico's met zich mee.
Het eerste risico was een overschatting in externe zin door de 'buitengebieden van CRM' - de subsidieontvangende instellingen, de welzijnswerkers
in het veld - omtrent het voorzieningenpakket dat die nieuwe beleidsstructuur zou gaan bieden. Vooral toen
het begrip 'rechtszekerheid' - als één
van de vijf criteria waaraan het beleid
zou moeten worden getoetst - was opgedoken, zag iedere betrokkene daarin
een garantie om de eigen voorziening
en de eigen positie veilig te stellen. Die
verwachting moest worden beschaamd. Een nieuwe beleidsstructuur
betreft de wijze van organisatie hoe
voorzieningen tot stand komen, hoe ze
worden voorbereid, vastgesteld en uitgevoerd, en hoe ze worden geëvalueerd, maar zij betreft niet de vraag in
welke mate, omvang en verspreidingsdichtheid zij kunnen of moeten voorkomen.
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Soortgelijke teleurstellingen vielen
ook anderen ten deel, bij voorbeeld
diegenen die er tot nog toe op konden
rekenen rechtstreeks vanuit CRM gesubsidieerd te worden en wier subsidiëring voortaan afhankelijk zou worden van het inzicht van plaatselijke
overheden in het kader van het streven
naar decentralisatie. Dit zou betekenen: opnieuw vechten voor de eigen
voorziening in plaats van de voormalige rustige doorbetaling door CRM.
Wellicht is er een derde groep spijtoptanten in de maak: provincies en in
sterkere mate nog gemeenten, die
eerst luid hebben gejuicht dat zij eindelijk iets van hun oude autonomie
zouden terugkrijgen. Deze worden nu
bang dat zij er in de praktijk financieel
op achteruit zullen gaan en zij moeten
wennen aan de gedachte dat zij de volledige, ook financiële, verantwoordelijkheid zullen gaan dragen voor voorzieningen, voor de financiering waarvan zij voorheen maar al te graag een
beroep deden op CRM.
Voor zover vanuit CRM vroeger ooit
visioenen van gouden bergen wakker
werden geroepen, is het verkieslijker
nuchter met beide benen op de grond
te blijven staan. In tijden van overspoed en bij gebleken noodzaak door
de overheid te subsidiëren voorzieningen kunnen middelen worden geraamd en kan beleid worden gevormd.
Ontbreken noodzaak en/of financiële
ruimte bij de overheid, dan blijft een
en ander achterwege.
Een nieuwe beleidsstructuur wordt
gericht op een beter gefundeerd en
doelmatiger beleid. De invulling van
het beleid geschiedt afhankelijk van de
situatie waarin maatschappij en overheid zich op dat moment bevinden. In
het huidige tijdsbestek zal overigens
naar de opvatting van de VVD de nadruk eerder op beperking dan op uitdijing van de overheidsuitgaven moeten komen te liggen.
Het tweede risico was meer van interne aard en had betrekking op de onderlinge verhouding van de bij het
specifieke welzijnsbeleid betrokken
departementen. Hoewel de Regering
destijds in haar brief ter begeleiding
van de Knelpuntennota de Kamer bezwoer dat welzijnsbeleid niet een zaak
kan zijn van een enkel departement,
maar een zaak is van alle departementen die samenwerken in de Welzijnsraad van de Ministerraad, was het gevaar niet denkbeeldig dat CRM als koploper of voortouwnemer in de praktijk wel eens de enige participant zou
kunnen blijken te zijn.
Andere departementen met hun eigen traditie in beleid en wetgeving zijn
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op zijn zachtst gezegd niet altoos gecharmeerd van de ideeën die door
CRM naar voren worden gebracht en
zouden de opzet van een nieuwe beleidsstructuur onverschillig aan zich
voorbij kunnen laten gaan.
Dat dit gevaar reëel was, bewees de
feitelijke reikwijdte van het oorspronkelijke regeringsontwerp van de Kaderwet. Theoretisch omvat de specifieke welzijn: zorg, educatie en recreatie
maar feitelijk werd nog geen enkele
verbinding tussen CRM en andere specifieke welzijnsdepartementen gelegd.
De zogenaamde brede Kaderwet
was in de politieke haast en ijver om
toch vooral een wetsontwerp in te dienen voordat een nieuw kabinet zou
kunnen aantreden, versmald tot een
CRM-sectorwet.
Intussen is, ook in het verschillende
malen gewijzigde wetsontwerp, de
omlijning van het specifieke welzijn er
niet scherper op geworden. In de Kaderwet wordt onder specifiek welzijn
verstaan - blijkens artikel 1 eerste lid
sub a - , het welbevinden en de ontplooiing van de burger voor zover deze worden bevorderd door zorg, educatie en recreatie. Deze begrippen leveren misschien wel globaal een indruk van hun beleidsmatige betekenis
maar geen scherpe omschrijving. De
inhoud van deze begrippen zal later
nader worden bepaald door regelgeving in wetten en algemene maatregelen van bestuur.
Ik vind dat uit een oogpunt van wetgevingstechniek onbevredigend. Wanneer je een wet maakt, moet je weten
waar je het over hebt, anders maak je
die wet niet. Zo wordt wetgeving die
toch beoogt met een zekere omlijning
bepaalde ontwikkelingen in de toekomst te omvatten, een 'trekharmonica' waar je naar believen bepaalde beleidsdeuntjes uit kunt halen. Het ontbreken van een inventarisatie van wat
tot het specifieke welzijn behoort, met
een duidelijke omschrijving daarvan,
acht ik een gebrek van het voorliggend
wetsontwerp. De hele discussie over al
dan niet specifiek welzijnsbeleid wordt
er niet helderder door.
De Beraadsgroep concretiseerde
haar bevindingen in de knelpuntennota
en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk in het specifieke welzijnsbeleid
een vrij grote chaos was. Overheden
instellingen, afdelingen, groepen personen werkten vol geestdrift en ter
verwezenlijking van de eigen visie,
langs elkaar heen.
In de knelpuntennota werd een pleidooi gehouden voor ordening van het
beleid via planmatige procedures en
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toetsing van het beleid aan de volgende vijf criteria: samenhang, bereikbaarheid, democratisch functioneren,
flexibiliteit en rechtszekerheid. De bereikbaarheid spitste zich toe tot een
duidelijk streven naar decentralisatie
onder het motto dat zo mogelijk daar
het werk dient te geschieden waar dit
voor belanghebbende burgers direct
bereikbaar en zichtbaar wordt. Een
zeer in het oog springend principe
werd geformuleerd met de volzin: wie
het beleid bepaalt, betaalt.
Namens de VVD-fractie heb ik de opzet van de knelpuntennota positief benaderd, al had ik enige scepsis bij
voorbeeld ten aanzien van de gelijkwaardigheid van de vijf criteria die
met elkaar in strijd zouden kunnen komen. Ook betwijfelde ik of het noodzakelijk was in het kader van een gedecentraliseerd beleid de Regering centrale stuurelementen toe te kennen, in
verband onder andere met de kwaliteit, rechtszekerheid, behoeftenspreiding en financiering. Dat was nog
geen limitatieve o p s o m m i n g .
Niettemin had ook de VVD-fractie
respect voor de omvangrijke poging
tot bestuurlijke reorganisatie die in het
vooruitzicht werd gesteld. Immers, iedere overheidstaak binnen zorg, educatie en recreatie zou opnieuw worden
getoetst, ingedeeld en eventueel in samenhang met andere worden gebracht. Dat zou veel tijd en inspanning
vergen. De knelpuntennota bevatte
een uitwerking in zes fasen ter voorbereiding van de structurele Kaderwet.
De instelling en werkzaamheid van
een apart adviescollege - dat is ten
slotte de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid geworden - het voltooien van
ontwikkelingsprojecten en de discussies met het werkveld zouden de peilers vormen van de nieuwe Kaderwet.
In de praktijk viel het anders uit. Hals
over kop werd in het voorjaar van 1977
een wetsontwerp ingediend, dat op
geen van de voormelde steunpunten
rustte. Thans bij de plenaire behandeling van een intussen meermalen gewijzigd ontwerp, is die situatie verbeterd. Toch is zij verre van ideaal voor
de beoordeling van voorgestelde wetgeving.
De Harmonisatieraad is intussen behoorlijk op gang gekomen en scheidt
een stroom van adviezen af. Zijn advies over de Kaderwet is niet onverdeeld gunstig. De in het ontwerp voorgespiegelde systematiek van harmonisatie wordt ontraden als zijnde te eng
van opzet, maar de Raad - kennelijk
gevoed door een geest van pragmatisme - wijst ten slotte het wetsontwerp
niet van de hand, onder het motto: beter iets dan niets.
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Groot enthousiasme over het ontwerp vermag ik daarin niet ontwaren.
De discussies met het werkveld hebben druppelsgewijs reacties opgeleverd. Het staat niet vast of die reacties
ongewijzigd zullen blijven naarmate
de werkelijkheid van de Kaderwet nadert.
De ontwikkelingsprojecten zijn nog
maar net begonnen. Zij groeien uit tot
een subcultuur met een eigen regeling, een eigen financiering en eigen
circulaires waar het andere beleid niet
of nauwelijks rekening mee houdt.
Wordt de evaluatie van de ontwikkelingsprojecten ook in tijd op de lnvoeringswet van de Kaderwet afgestemd?
Sommige projecten nemen wellicht
een andere wending dan in de Kaderwet werd beoogd. Als zij niet passen in
een eventuele nieuwe Kaderwet zoals
die door de Invoeringswet is gewijzigd, worden deze projecten dan afgebroken of afgebouwd? Hoe zullen de
subculturen aansluiting krijgen op het
nieuwe systeem?
Hoe het ook zij, ervaring opgedaan
met de ontwikkelingsprojecten is op
dit moment niet voorhanden. De Rijksbijdrageregelingen die een zekere tendens tonen in de richting van decentralisatie en aandringen op samenhang met andere beleidsonderdelen
zijn vergeleken met de Kaderwet
slechts vingeroefeningen: zij zijn onderling verschillend, beslaan een te
beperkt terrein en gaan nog te veel uit
van centrale sturing door het Rijk.
Zij kunnen niet als experimenten in
de zin van de Kaderwet gelden. Een
praktische onderbouw voor de Kaderwet is op dit moment niet aanwezig.
Die zal er naar ik hoop ten tijde van de
Invoeringswet zijn, maar daar hebben
wij nu voor de beoordeling van het
voorliggende wetsontwerp weinig
aan.
De harmonisatie van beleid en wetgeving was de belangrijkste drijfkracht
voor de knelpuntennota en het ontwerpen van een kaderwet. Het blijkt tevens het moeilijkst te realiseren streven te zijn. Bij de behandeling van de
knelpuntennota zei de Regering dat
harmonisatie van onderwijs en het
specifieke welzijn heel moeilijk zou zijn
door de op dat gebied al geruime tijd
gevormde wetgeving, maar dat er met
betrekking tot de volksgezondheid
misschien wel iets te proberen was.
In het oorspronkelijke ontwerp van
Kaderwet stond behalve in de considerans weinig wat uitzicht gaf of werkelijk concrete harmonisatie. Onderwijs en volksgezondheid hadden kennelijk de interne machtstrijd gewonnen en hadden zich buiten schot weten
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te hbiftien. Harmonisatie kan immers
betekenen inleveren van eigen macht
en eigensoortigheid. Dit kabinet is erin
geslaagd een koppeling - zij het op vrij
lange termijn - aan te brengen met de
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg.
Voorts w i l het doen onderzoeken of
delen van onderwijswetgeving zich
voor harmonisatie lenen. Dat is geen
allesomvattende harmonisatie, maar
het is iets en een zekere vooruitgang
ten opzichte van het oorspronkelijke
wetsontwerp. Daarin werd een smalle
reikwijdte als uitgangspunt genomen,
namelijk die delen van specifiek weizijn die nog niet bij wet geregeld waren en onder de nieuwe wet als zogenaamd Kaderwet-welzijn een eigen
wettelijke basis zouden kunnen krijgen. Zelfs die smalle basis werd overigens niet analyserend beschreven.
Daarnaast zou de wet in haar werking kunnen worden verbreed doordat
sommige artikelen van toepassing
zouden kunnen worden verklaard op
andere delen van specifiek welzijn, die
in andere wetten geregeld zijn. Die
toepasselijkverklaring impliceerde een
zekere harmonisatie, maar ook hier
werd niet aangegeven op welke gebieden dat zou gebeuren. Alles zou kunnen, maar of het zou gebeuren was
vers twee.
Het intussen meermalen gewijzigde
wetsontwerp laat de invulling van de
harmonisatie nog steeds open, maar
brengt feitelijke koppeling aan - zoals
ik al heb gezegd - en verplicht de Regering tot het regelmatig rapporteren
aan de Tweede Kamer onder meer
over de voortgang en de voornemens
met betrekking tot harmonisatie. Het is
niet het zwaan-kleef-aan-model dat de
Harmonisatieraad ten tonele heeft gevoerd, ook niet de één-voor-één-procedure waarbij departementen in bilaterale onderhandelingen moeizaam
tot onderlinge harmonisatie besluiten,
maar het is een sneeuwbal die heel
zachtjes gaat rollen en in de aanvang
misschien wel zo langzaam dat men
het nauwelijks ziet.
Ik ben het met de Harmonisatieraad
eens dat harmonisatie niet stuksgewijs
incidenteel tussen het ene en het andere departement moet worden bedreven. Het is een streven dat behoort
te worden gedragen door het gehele
kabinetsbeleid. Wetten harmoniseren
gaat niet in één klap, in één wet.
Men moet beginnen met harmoniseren - uiteraard waar dat mogelijk is,
niet alles laat zich harmoniseren - in
het beleid en vervolgens bij gebleken
mogelijkheid in de wetgeving, hetzij
door bestaande wetten aan te passen,
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hetzij door het creëren van nieuwe
wetten. Dat betekent dat bij ieder passerend wetsontwerp, in zoverre het
aanraking heeft met wat geacht wordt
tot specifiek welzijn te behoren, de
vraag moet worden gesteld of het aangeknoopt moet worden aan de Kaderwet, dan wel daarin geheel moet worden opgenomen of geen van beide.
Een en ander moet op vergelijkbare
wijze gebeuren als de democratisering
van de door de overheid gesubsidieerde welzijnsinstellingen in een aantal
wetten en maatregelen van bestuur zal
w o r d e n aangepakt.
Op dit moment is mijns inziens voldoende een intentieverklaring van de
Regering dat zij bereid is, harmonisatie te overwegen op alle gebieden van
het specifieke welzijn. Mogelijkheid,
mate en tempo zullen geleidelijk aan
duidelijk worden via de jaarlijkse verslaggeving.
De PvdA geeft er voorkeur aan, de
voortgang van de harmonisatie te fixeren in een procesplan dat w o r d t meegenomen in het rijksplan van de voorzieningen die voor de directe verantwoordelijkheid van het Rijk zijn. Over
een dergelijke koppeling ben ik niet zo
enthousiast. Ik zie de heer Meijer naar
de interruptiemicrofoon lopen. Als wat
ik zeg niet waar is, zal ik dat gedeelte
van mijn betoog laten vallen. Ik behoef
dat dan verder niet aan te duiden.
De heer Meijer (PvdA): Dat zou jammer zijn want uw betoog is interessant. De opmerking dat w i j het koppelen aan het rijksvoorzieningenplan is
feitelijk echter niet juist.
M e v r o u w Kappeyne van de Coppello
(VVD): Dan laat ik dat bezwaar vanzelfsprekend rusten.
De vraag rijst of een procesplan
apart moet worden opgesteld. Dat
heeft volgens mij alleen zin als er als
het ware voldoende materie ter harmonisatie aanwezig is. Is dat niet mogelijk omdat de harmonisatie zich
slechts via geleidelijke stapjes kan ontwikkelen, dan heeft een apart procesplan niet veel nut. Dan blijft het proces wat harmonisatie betreft een even
lege huls als het oorspronkelijke ontwerp van Kaderwet in dat opzicht was.
In de onzekerheid die omtrent de organisatie van het specifieke welzijnsbeleid heerst is de verwarring omtrent
de aard van de voorzieningen en hun
toewijzing aan bijbehorend overheidsniveau het grootst. Wat mij in de Knelpuntennota bijzonder aantrok was de
w i l tot analyse van de bestuurlijke verhoudingen en de bereidheid aan het
trekken van bepaalde conclusies ook
logische consequenties te verbinden.
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De Knelpuntennota onderscheidde
basisvoorzieningen en andere voorzieningen en betoogde dat de lappendeken van verschillende overheden die
gezamenlijk bepaalde voorzieningen
betaalden, zogenaamde koppelsubsidies, zonder dat duidelijk was welke
verantwoordelijkheid ieder bestuurlijk
had, moest verdwijnen. Daarvoor in de
plaats moest komen een systeem
waarbij in principe één overheid zowel
bestuurlijk als financieel verantwoordelijk zou zijn voor een bepaalde voorziening. Voortdenkend op dat begin
van analyse ben ik enige jaren geleden
gekomen tot een soort van driedeling,
als een stramien dat bij een functionele herverdeling of heroverweging van
overheidstaken kan worden gebruikt.
Daarbij zijn bestuurlijke verbindingen tussen verschillende overheden
noodzakelijk. Dit behoeft geen onduidelijkheid te geven over bestuurlijke of
financiële verantwoordelijkheden.
Als hoofdmoot zie ik de voorzieningen die op grond van hun schaal- of
uitstralingsbereik zijn toebedeeld aan
de invloedsfeer, respectievelijk van
Rijk, provincie en gemeenten. Zij kunnen elkaar soms raken. Sommige
voorzieningen kunnen worden opgezet ter ondersteuning van voorzieningen op een ander bestuursniveau. Het
wezenlijke is dat ieder soort overheid
zelf autonoom kan beslissen of die
voorziening er wel of niet komt. Voor
het gemak noem ik dit autonome voorzieningen.
Voorts zijn er enkele voorzieningen
die zo belangrijk worden geacht dat zij
voor een ieder in een dichte verspreiding - bij wijze van spreken om de
hoek - aanwezig en bereikbaar moeten
zijn. Dit lijkt mij een redelijke aanduiding van het begrip basisvoorziening.
Omdat zij in zo groten getale beschikbaar moeten zijn zal uitvoering vermoedelijk bij lagere overheden, veelal
de gemeenten liggen. Omdat zij tevens overal in vergelijkbare mate moeten worden gegarandeerd zullen inrichting en kwaliteit moeten worden
bepaald, dus ook betaald door het Rijk.
Voorbeelden hiervan zijn vormen van
onderwijs. Dit is ook meermalen in de
schriftelijke behandeling erkend. Misschien is het in de praktijk mogelijk en
wenselijk op onderdelen van de basisvoorziening enigszins te differentiëren
en de uitvoering iets te decentraliseren. Het instellen van de voorziening
zelf en het bepalen van de hoofdvoorwaarde die daarbij moeten worden
vervuld blijft echter de taak van het
Rijk. Dit heeft ten gevolge dat basisvoorzieningen naar hun vorm van organisatie een gecentraliseerd, een
centraliserend karakter vertonen.
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Een derde groep van voorzieningen
heeft betrekking op bepaalde categorieën van mensen die hetzij in enkele
concentraties hetzij niet dicht verspreid over het land w o n e n .
De voorzieningen zijn nodig, maar
zij werden in de autonome sfeer door
de lagere overheden niet opgezet. Het
Rijk vindt dat die voorzieningen er
moeten komen en schrijft ze, waar nodig, dwingend voor aan de lagere
overheden, met een gelijktijdige centrale financiering. De voorzieningen
zijn of tijdelijk, als overgangsmaatregel bedoeld, of het is de bedoeling dat
zij mettertijd in het normale autonome
pakket van lagere overheden worden
meegenomen.
De financiering van het Rijk kan dan
worden afgebouwd of worden overgenomen door de lagere overheden, bij
voorbeeld in een periode van tien of
vijftien jaren. Deze groep voorzieningen wil ik aanduiden met categorale
voorzieningen. Speciale voorbeelden
daarvan zijn te zien in het beleid voor
de culturele minderheden.
Het Kaderwet-welzijn heeft niet betrekking op basisvoorzieningen. De
Kamer heeft eerder in de motie-Hermes uitgesproken dat basisvoorzieningen bij wet behoren te worden geregeld. Voorzover dat reeds het geval is
valt die materie per definitie buiten het
Kaderwet-welzijn, omdat dat juist betrekking heeft op beleid dat nog niet bij
wet is geregeld.
Overigens laat de Kaderwet in ruimere zin theoretisch de mogelijkheid
open dat andere wetten, dus ook wetten waarin basisvoorzieningen geregeld zijn, aan de Kaderwet worden
vastgeknoopt. Met de koppeling van
de Wet voorzieningen gezondheidszorg aan de Kaderwet zal de theorie
praktijk kunnen worden.
Niettemin is de politieke vraag, welke voorzieningen door het Rijk in een
dichte verspreiding moeten worden
gegarandeerd, door de Regering niet
helder beantwoord. De behoefte aan
die beantwoording werd bij s o m m i gen ook minder. Een basisvoorziening
werkt centralisatie in de hand en die
wordt niet altijd gewenst.
Een basisvoorziening stelt zware eisen aan de financiering en het Rijk zal
zich vele malen bedenken voor het een
voorziening tot basisvoorziening verklaart. Ook de politieke partijen beseffen het grote beslag van een basisvoorziening op de algemene middelen. De soorten basisvoorzieningen
zullen dus slechts klein in getal kunnen
zijn.
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Dat, voor degenen die hun eigen
voorziening tot basisvoorziening verheven willen zien, weinig hoopvolle
perspectief doet de discussie zich verplaatsen. Basisvoorziening is geen
hanteerbaar begrip meer. Beter zou
zijn te spreken over basisfunctie, zo
wordt wel opgemerkt. Wat die basisfunctie moet betekenen is nog minder
duidelijk. Zal zij helemaal, of enigszins
door het Rijk worden gegarandeerd?
Wie financiert, wie geeft de doorslag
in het beleid? Waar onduidelijkheid
heerst kunnen verschillende belanghebbende overheden, instellingen of
groepen een graantje meepikken. De
doorzichtigheid van het beleid wordt
er evenwel niet mee gediend.
In de door mij geschetste driedeling
van voorzieningen spelen centralisatie
en decentralisatie een verschillende
rol. Provincie en gemeente zijn in principe autonoom ten aanzien van hun eigen voorzieningen, die hun bij de Kaderwet of bij een andere wet toegewezen zijn. Die voorzieningen gedijen in
de sfeer van decentralisatie en verdragen zo min mogelijk bemoeiing van
bovenaf.
Het Rijk houdt zich met drie soorten
voorzieningen bezig:
1. de autonome voorzieningen op
nationaal niveau, omdat ze een nationale schaal hebben;
2. de beleidsbepaling, financiering
en garantie van de basisvoorzieningen
die op het bestuursniveau van de lagere overheden dwingend worden uitgevoerd;
3. het entameren van voor bepaalde
groepen noodzakelijke categorale
voorzieningen die door het Rijk aanvankelijk geheel worden gefinancierd
en op het bestuursniveau van de lagere overheden worden verwezenlijkt,
met als strekking tijdelijk te zijn of mettertijd op te gaan in de autonome
voorzieningen van de betreffende lagere overheid.
Naargelang de aard van de voorziening kan de mate waarin de ene overheid zich met de andere moet bemoeien, of de mate waarin de ene overheid
zich aanwijzingen of voorschriften van
de andere overheid moet aantrekken
verschillen. Dat brengt mij op het
vraagstuk van de decentralisatie.
Decentralisatie wordt door de VVD
voor de komende tijd, niet tot in het
oneindige, gezien als een nuttig m i d del om te komen tot een bestuur dat
meer en doelmatiger aan de wensen
van de bestuurden tegemoet komt.
Na een periode van vele decennia
van centralisatie is het zinvol om aan
een tendens in omgekeerde richting
ruimte te bieden. Decentralisatie blijft
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voor de VVD middel, geen doel op
zichzelf. Wij pleiten niet voor decentralisatie tot iedere prijs. Uit mijn erkenning dat verschillende soorten voorzieningen nodig kunnen zijn, met een
gedifferentieerde mate in centralisatie
dan wel decentralisatie, mag afgeleid
worden dat de VVD geen eenvormigheid op dit punt nastreeft.
Wel wil zij lagere overheden de
ruimte geven, waar de aard van de
voorziening het toelaat en de werkingssfeer het indiceert. Wat een lagere overheid kan met zijn kleinschaligheid en grotere feitelijke betrokkenheid van de bewoners, moet niet aan
een hogere overheid worden toebedeeld.
Over het decentralisatiegehalte van
de Kaderwet heb ik twijfels gehad en
wel op verschillende punten.
In de eerste plaats was niet duidelijk, welke inhoudelijke decentralisatie de Kaderwet zou impliceren. Omvang van het specifieke welzijn, noch
het Kaderwet-welzijn, noch de toedeling van taken aan de overheden stonden vast, zodat ook niet zichtbaar werd
in hoeverre rijkstaken eventueel naar
lagere overheden zouden worden
overgeheveld. Ook binnen de sfeer
van het gedecentraliseerde beleid
werd de hantering van bepaalde centrale stuurelementen in het vooruitzicht gesteld. Het voorschrijven van
samenhang en harmonisatie kon, zo
vreesde ik, wel eens indirect centralisatie mede ten gevolge hebben. Bovendien waren de voorschriften van
toezicht en controle door hogere overheden bepaald niet mals. Mocht het
decentralisatiegehalte bij keuring te
min blijken dan zou de beoordeling
van het ontwerp van Kaderwet door de
VVD in negatieve zin kunnen uit vallen.
Intussen is de bereidheid van de Regering tot decentraliseren iets duidelijker gebleken en zijn een aantal centraIe stuurelementen uit de Kaderwet geschrapt. Dit tot mijn voldoening, mag
ik wel bekennen. In de decentralisatienota op stuk nr. 16492 van dit kabinet
heb ik enkele algemene uitgangspunten aangetroffen die mijn volledige instemming hebben. Ik citeer:
'Om ideële redenen dient te worden
gestreefd naar gedecentraliceerd
openbaar bestuur waar dat mogelijk
is.
'Deze keuze sluit aan bij de grondgedachte van onze Grondwet, waarin
geldt dat de wetgever zich steeds moet
afvragen of een bepaalde taak niet aan
provincies of gemeenten moet worden
overgelaten'.
'Gelet op het totaalbeeld van de bestuurlijke verhoudingen waarin op het
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rijksniveau zeer veel macht en zeer
complexe overheidsactiviteiten zijn
geconcentreerd is winst te verwachten
van een vergaande mate van decentralisatie van taken, bevoegdheden en eigen verantwoordelijkheden naar het
laagst mogelijke overheidsniveau.'
'In feite wordt dus de bewijslast voor
het belang of de noodzaak van centraIe beïnvloeding bij de centrale overheid gelegd'.
Ik zou nog wel verder willen voorlezen uit deze nota, maar ik vrees dat
mijn decentralisatie-ontroering mij
dan te machtig zou worden en ik te
veel tijd zou vragen voor een stuk dat
thans formeel niet aan de orde is.
In het hoofdstuk van die nota waarin
het concrete regeringsbeleid met betrekking tot de bevoegdhedenverdeling wordt uitgestippeld, vind ik een
zekere aanzet tot wat een deel van het
gedecentraliseerde Kaderwet-welzijn
zou kunnen vormen. Ik acht de daarin
gegeven opsomming niet limitatief.
De algemene geest die uit het onderzoek naar verdere mogelijkheden tot
decentralisatie spreekt, stemt mij
hoopvoller dan tevoren. Het rekening
houden met de plannen van andere
overheden en het bevorderen van samenhang met de andere voorzieningen van specifiek welzijn die via andere wetten aan de Kaderwet aangehaakt
zijn, acht ik op zich zelf zeer redelijke
doelstellingen van efficiënt bestuur.
Het is juist de bedoeling dat de overheden van elkaar weten wat zij gaan
doen, dat zij op eikaars beleidsvoomemens inspelen en niet dat zij elkaar negeren of zelfs tegenwerken. Maar toch
had ik aarzeling over een mogelijke
ontwikkeling, dat onder de paraplu
van de gewenste samenhang het eigen autonome beleid binnen de gedecentraliseerde bevoegdheden van een
lagere overheid in feite wel eens opzij
gedrongen en weggedrukt zou kunnen
worden door aanleunende, meer centraal geregelde voorzieningen, die als
het ware meer dominant zouden zijn
tegenover de meer recessieve eigenschappen van de autonome voorzieningen.
Het loopt zo'n vaart niet, werd mij in
de schriftelijke behandeling tegengeworpen. In de UCV van januari heb ik
zowel de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk als de
Staatssecretaris van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne uitdrukkelijk gevraagd, met concrete voorbeelden,
naar de koppeling van onder de vigeur
van WVG-richtlijnen uitgevoerde voorzieningen en gedecentraliseerde voorzieningen, bij voorbeeld in de maatschappelijke dienstverlening.

Dwingt de richtlijn tot bepaalde
voorzieningen in de andere, meer gedecentraliseerde zorgsfeer? Het antwoord was 'neen', ook al zouden beide
bewindslieden het toejuichen dat ook
in de gedecentraliseerde sfeer wel bepaalde voorzieningen aanwezig zouden zijn. Dat antwoord, dat de eigen
beslissingsbevoegdheid van de lagere
overheid respecteerde, stelde mij tevreden. Ik wil dat hier uitdrukkelijk vermelden.
Tevens moet ik erkennen dat als
meer centraal geïnspireerde voorzieningen in hun planningssysteem aan
het algemene gedeelte van de Kaderwet worden gekoppeld, zoals dat met
de gezondheidszorg over een langere
periode het geval zal zijn, een zekere
normering daarvan het gevolg moet
kunnen zijn. Ik bedoel hiermee het
aantal inwoners dan wel de m i n i m u m
omvang van een gebied waarover de
bemoeiing zich dient uit te strekken, in
de laatste volzin van het zesde lid van
artikel 1. Het is een gevolg dat ik gedoog. Het mag geen zelfstandige norm
voor gedecentraliseerde voorzieningen worden.
Ook de verplichte samenwerking
van gemeenten die door gedeputeerde staten op het voetspoor van dezelfde volzin kunnen worden opgelegd bekoort mij niet.
Het amendement van de PvdA op
stuk nr. 43 schakelt tenminste nog de
betrokken gemeente in door gedeputeerde staten een overleg voor te
schrijven. 'In overleg' betekent tegenwoordig 'na overleg', anders zou er
hebben gestaan 'in overeenstemming'. Na dat overleg kunnen gedeputeerde staten dus toch hun eigen zin
doorzetten.
Tot mijn blijdschap heb ik kunnen
constateren, dat bij de tweede nota
van wijziging een aantal centrale
stuurelementen ten langen leste uit de
Kaderwet verwijderd zijn. Het gaat in
het bijzonder om de artikelen die het
zeer stringente toezicht van gedeputeerde staten en de Kroon op de zogenaamde kwaliteitsverordeningen van
gemeenten en provincies regelden.
Onder bepaalde extreme omstandigheden kon de Kroon zelf die verordening vaststellen of wijzigen; dat was
wel een zeer ingrijpende inmenging
van bovenaf. Ik ben de Minister zeer
erkentelijk dat zij deze wetsartikelen
heeft teruggenomen.
De kwaliteitsverordening in artikel
40 blijft wel bestaan, met vermelding
van een verplicht aantal te regelen onderwerpen. Tegen die onderwerpen
heb ik op zich zelf geen bezwaar. Ik betwijfel slechts of het nodig is de regeling ervan dwingend voor te schrijven.
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Nu echter de Regering de controle en
het mogelijke ingrijpen van bovenaf
met betrekking tot deze verordening
heeft verzacht, zal ik over mijn twijfel
heenstappen.
Een ander instrument waarmee het
beleid door een hogere overheid beïnvloed kan worden, is de toetsing bij de
goedkeuring van plannen. Als ik daarvoor nog tijd heb, ga ik in een ander
deel van mijn betoog er nog nader op
in.
Hoofdstuk VII, inhoudende voorschriften van hoger gezag, is bij de
tweede nota van wijziging vervallen.
Daarmee zijn de facetplannen en de
mogelijkheid tot het doen van aanwijzingen door één of meer Ministers uit
de wet verdwenen. De facetplannen
genoten uit een oogpunt van gewenste decentralisatie niet mijn enthousiasme, maar ik kon ze wel billijken indien het noodzakelijk mocht zijn voor
bepaalde groepen categoriale voorzieningen in het leven te roepen, waaraan
de lagere overheden niet de nodige
aandacht zouden blijken te besteden.
De noodzaak van dergelijke categoriale voorzieningen zal voorlopig wel
blijven bestaan. Op welk bestuursniveau komen ze nu voor? Worden ze
opgenomen in het rijksplan. Dan zou
de uitvoering eigenlijk op nationaal niveau moeten gebeuren, hetgeen veelal niet mogelijk of niet wenselijk zal
zijn. Bovendien geeft opneming in het
rijksplan aan, dat het Rijk zich verantwoordelijk blijft achten voor deze
voorzieningen en niet mettertijd aanstuurt op integratie van de categoriale
voorzieningen in het autonome beleids
pakket van de lagere overheden.
Gaarne zou ik daarover een nadere opheldering van de Minister ontvangen.
In het vierde lid van het vernummerde artikel 51 is zo op het eerste gezicht
bijna terloops een centraal stuurelement ingevoerd. De eerste drie leden
van dat artikel betreffen de welhaast
vanzelfsprekende bevoegdheid van
gemeenteraden en provinciale staten,
regelen te stellen over de normering
van taken, functies, formaties van personeel en allerlei andere kosten en
over de financiële controle op de handel en wandel van de gesubsidieerde
instellingen. En dan wordt er in het
staartje van het artikel even gezegd dat
de Kroon regels kan stellen over de
normering van taken, functies, formaties van personeel en de normering
van de bijdragen van de gebruikers
van de voorzieningen.
Als het zou gaan om rijksvoorzieningen of categoriale voorzieningen die
voor 100% door het Rijk worden gefinancierd of zelfs basisvoorzieningen,
kan ik mij de behoefte aan zo'n alge-
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mene maatregel van bestuur indenken. Maar hoe valt dat te rijmen in het
autonome gedecentraliseerde beleid?
Daarin hoort een dergelijke bepaling
helemaal niet thuis. Wat met de hand
van de wetgever aan decentralisatie
wordt gegeven, wordt met de hand
van de Kroon weer teruggehaald. Ik
voel daar niets voor.
Vervolgens richt ik de aandacht op
de voorschriften die de uitvoering van
welzijnsvoorzieningen betreffen. In het
oorspronkelijke wetsontwerp behelzen die voorschriften geen indicatie
welke instellingen bij voorrang daarvoor in aanmerking kwamen. De artikelen vermeldden achtereenvolgens:
organisaties, instellingen of gemeentelijke instanties.
De Minister van CRM heeft in een
wijziging de keuze verschoven: eerst
organisaties of instellingen, pas als die
niet in aanmerking komen een
gemeentelijke instantie. Dus de voorkeur gaat uit naar een particulier initiatief boven de overheid. Dat is een politieke denkwijze die wij graag in de
praktijk gebracht willen zien.
Toch verkeren wij hierbij in een dilemma. Als w i j als kamerleden voor de
beoordeling van een rijksprogramma
staan, zal wat betreft de uitvoering de
voorkeur van de VVD vrijwel zeker uitgaan naar vormen van particulier
initiatief als zij hun sporen in de praktijk al verdiend hebben, of de verwachting rechtvaardigen dat zij die taak
aankunnen.
Voor de beleidssfeer op nationaal niveau zal die keuze geen moeilijkheden
opleveren. Maar moeten w i j zover
gaan, dat de uitkomst van die politieke
beleidskeuze als wetgever opleggen
aan de lagere overheden als een soort
rechtsnorm? Dat is niet in overeenstemming met het door ons beleden
principe van decentralisatie.
Werd niet reeds bij het debat over de
Knelpuntennota als juist inzicht erkend
dat 'Den Haag' te ver af ligt van de
plaatselijke situaties o m ze op hun
concrete merites te beoordelen? Dat
geldt stellig voor de vraag welke instantie een voorziening in een
gemeentelijk of provinciaal jaarprogramma moet uitvoeren.
In vrijwel de meeste gevallen zullen
de lagere overheden daadwerkelijk
voor vormen van particulier initiatief
kiezen. Ik heb er alle vertrouwen in dat
mijn politieke geestverwanten in de
vertegenwoordigde lichamen in deze
zin tot de besluitvorming zullen bijdragen. Gemeenten en provincies waar
het politieke beeld van de meerderheid een andere neiging vertoont, zul-
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len vermoedelijk een oplossing zoeken
in pseudoparticuliere instellingen die
zich formeel als stichting aandienen,
maar in feite als overheidsinstantie
functioneren. Daarmee kan de voorgestelde wettekst worden ontdoken.
Een en ander wederom zorgvuldig
afwegend, immers bij rijksbijdrageregeiingen is dit vraagstuk verschillende
malen aan de orde geweest, komt mijn
fractie - in meerderheid - tot de conclusie dat het beter is de lagere overheden vrij te laten in hun beslissing en
niet een uitvoeringsnorm in de wet op
te nemen. Voor een ander deel van de
fractie geeft het principe van een voorkeur voor het particulier initiatief de
doorslag.
Hoewel de planning eigenlijk de
kern van het wetsontwerp is, geeft het
geheel van voorschriften nog geen
aanleiding om daar nu gedetailleerd
op in te gaan. Als VVD-fractie zijn wij
voorstanders van een zo doelmatig
mogelijk beleid waarbij de consequenties ook op langere termijn worden
voorzien en afgewogen. Maar ook hier
is het instrument van de planning
geen doel doch middel. De systematiek van de 4-jaren planning met de uitwerking telkenmale in jaarprogramma's komt ons redelijk voor.
Ik wil mij bij deze algemene beschouwing over het wetsontwerp in
deze zin beperken tot enkele aspecten.
Het ene aspect betreft een eventueel
ongelijk sporen van Kaderwet planning en de ruimtelijke ordening. De
Regering heeft daarover op de valreep
nog een brief aan de Kamer willen
richten met een uitvoerige beschouw i n g . Er zijn drie mogelijkheden om de
conflicten op te lossen.
Er vindt overleg plaats op de verschillende bestuursniveau's;
Er wordt gebruikt gemaakt van de
aanwijzingsbevoegdheid in de Wet op
de Ruimtelijke Ordening;
Het Kaderwetplan wordt door de hogere overheid niet goedgekeurd.
Natuurlijk gaat de voorkeur van mijn
fractie uit naar het vinden van een oplossing in onderling bestuurlijk overleg. Mijn collega's die zich met de
ruimtelijke ordening bezighouden zijn
wat bezorgd, dat eerder naar de correctie mogelijkheid via aanwijzingen
krachtens de Wet Ruimtelijke Ordening
w o r d t gegrepen, dan naar onthouding
van goedkeuring van kaderwetplannen. Bovendien bewerkt een aanwijzing wel in hiërarchische lijn een bepaald resultaat en bij het onthouden
van goedkeuring hangt toch van de
overheid die het plan ontwierp af, of
die het plan alsnog wil aanpassen.

Kaderwet specifiek welzijn

Ik heb nog wat opmerkingen over de
toetsing, de beleidsvoorbereiding en
financiering, maar die zal ik uitstellen
tot een tweede termijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot
een beknopte evaluatie van het voorliggende wetsontwerp. De reikwijdte
van de wet staat niet vast. De harmonisatie staat nog in de kinderschoenen.
De decentralisatie wordt hoopvol in
het vooruitzicht gesteld, maar nog niet
geheel concreet uitgewerkt. Uitkomsten van experimenten zijn niet voorhanden. Een sluitend financieringssysteem is nog niet ontwikkeld.
Al die onzekere en nu nog vage elementen krijgen contouren bij de lnvoeringswet, zoals de Regering belooft.
Wij stellen nu een wet vast, die eigenlijk geen wet is. Ik heb het wel eens een
wetgevingsavontuur genoemd. De Regering vond die terminologie overtrokken. Laat ik mij naar de v o r m wat gepolijster uitdrukken. Deze kaderwet is
een experiment of een experimenteerwet.
De VVD-fractie is na lange aarzelingen bereid, de voortgang van deze experimenteerwet en haar eventuele
ontwikkeling tot echte wetgeving niet
te belemmeren. Uit dien hoofde zal zij
niet tegen het wetsontwerp stemmen.
De VVD-fractie zal dit doen onder het
uitdrukkelijke voorbehoud, dat zij zich
daarmee niet concreet vastlegt op de
materie van wetgeving zelf en dat zij
de handen volstrekt vrij houdt voor de
beoordeling van de invoeringswet in
relatie tot de Kaderwet. Tot dan mag
de gebedsmolen van de Kaderwet nog
door blijven klepperen.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! En zo klepperen wij voort!
De Kaderwet specifiek welzijn beoogt een oplossing te bieden voor een
aantal problemen in het welzijnsveld
die gesignaleerd werden in de Knelpuntennota. Ik herhaal ze nog even:
- de behoefte aan meer samenhang
in de voorzieningen;
- de betere bereikbaarheid;
- rechtszekerheid voor gebruikers
en organisaties;
- flexibiliteit in de uitvoeringsorganisaties;
- democratisch functioneren.
De hoofdkenmerken van het wetsontwerp zijn gedecentraliseerd beleidsvoorbereiding en het brengen van
meer onderlinge samenhang van de
welzijnsvoorzieningen.
Het zou een illusie zijn te menen dat
dit wetsontwerp op zichzelf een oplossing voor dit soort van problemen zou
kunnen geven. Zelfs al zou het wets-
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ontwerp een veel grotere reikwijdte
hebben en behalve het departement
van CRM ook de andere welzijnsdepartementen omvatten en zelfs al zou de
Regering tegemoet komen aan een
aantal punten van kritiek die wij op het
wetsontwerp hebben, de oorzaak van
het gebrekkig functioneren van het
welzijnswerk ligt immers niet in de allereerste plaats in de organisatie van
het welzijnswerk zelf. Daarvoor moeten
wij gaan kijken naar de plaats van het
welzijnswerk, de zogenaamde zachte
sector in de maatschappij.
Wat wij dan zien is zowel in de maatschappij als in het beleid de sterke neiging o m de zachte en de harde sector
van elkaar te scheiden.
In Frankrijk zijn zelfs voorstellen gedaan om dat ook maar te formaliseren; een harde economie voor de flinke mensen en de zachte sector voor de
doetjes. Wij zien dat verschijnsel ook
in Nederland, niet alleen in organisaties, maar ook in de wijze waarop gedacht wordt over de beschikbare tijd,
hoe er gedacht w o r d t over het verschil
in werktijd en vrije tijd.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden, waaruit blijkt hoezeer
welzijn steeds meer in een apart vakje
wordt gezet. Wie zal de spanning opvangen, wanneer in de zachte sector
de mensen zouden hebben geleerd te
beschikken over datgene wat hen aangaat, gedemocratiseerd te werken, terwijl in de harde sector van de economie de beslissingen die belangrijk zijn
en die hen het meest aangaan buiten
hun bereik blijven? Als het dan in de
harde sector slecht gaat, krijgt de zachte sector de eerste klappen.
Decentralisatie van de welzijnsvoorzieningen kan al evenmin op zich zelf
staan. Wie zal de spanning opvangen
wanneer het educatieve, het recreatieve en het 'zorgwerk' keurig netjes zijn
gedecentraliseerd en gedemocratiseerd en wanneer tegelijkertijd de economie met grootschaligheid in toenemende mate centralistisch georganiseerd wordt, gecentraliseerd niet alleen in Nederlands verband maar ook
in Europees verband? Wij hebben het
afgelopen jaar kunnen waarnemen dat
met name buiten CRM zeer, zeer grote
weerstanden bestaan tegen decentralisatie.
De PPR-fractie heeft keer op keer gewezen op versterking van de regionale
poot in de economische beleidsvorming en wij hebben gelukkig kunnen
constateren dat wij daarbij in deze Kamer zeker niet alleen staan. Niettemin
volgt het departement van Economische Zaken slechts schoorvoetend, ter-
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wijl wij moeten vaststellen dat ten opzichte van andere departementen Economische Zaken bepaald niet achterloopt. Nogmaals, wie zal die spanning
opvangen?
In die situatie krijgen wij een wetsontwerp met zeer beperkte reikwijdte
waar het overgrote deel van het welzijnswerk in feite buiten valt. Op dit
moment hebben wij ook weinig zicht
op de invulling van het wetsontwerp.
Wij weten nog niet hoe de wetgever
zijn bevoegdheden zal gebruiken. Wij
weten nog niet hoe vele en soms zelfs
zeer essentiële algemene maatregelen
van bestuur zullen worden ingevuld.
Wij weten nog niet hoe het uiteindelijk
met de financiering zal lopen.
De Kaderwet Specifiek Welzijn beoogt een aantal regelingen tot stand te
brengen in het welzijnsland. Ook daar
is geen sprake van een blanco situatie.
Ook daar zal de Kaderwet Specifiek
Welzijn functioneren in een maatschappelijk krachtenveld. Wanneer w i j
ons een voorstelling proberen te maken van de werking van de wet, zullen
wij er rekening mee moeten houden
hoe de krachten verdeeld zijn. Wij krijgen dan allereerst te maken met de
plaats van bestaande organisaties, organisaties die hun omvang, hun invloed en hun status met man en macht
trachten te behouden. Misschien een
enkele uitzondering daargelaten.
Ook binnen de bestaande organisaties zal er weerstand zijn tegen een
verschuiving van de onderlinge
machtsverhoudingen. Ik denk dat het
goed is ons te realiseren dat daarin
een van de kernen ligt van een verzet
tegen vernieuwing en aanpassing en
o m b u i g i n g als het erop aankomt. We
zullen ons moeten realiseren, dat vanuit die organisaties pogingen ondernomen zullen worden om de artikelen
van deze wet zo toe te passen, dat alles
zo veel mogelijk bij het oude blijft.
Mag ik de bewindslieden vragen, hoe
in dit opzicht de ervaringen zijn bij de
proefprojecten en bij het sociaal-cultureel werk?
Wij zullen ons moeten realiseren dat
in het maatschappelijk krachtenveld
gewoonlijk erg weinig plaats geboden
wordt aan minderheden. Zolang het
allemaal goed gaat en er nog wat overblijft en er niet echt keuzen behoeven
te worden gemaakt, zijn w e in het algemeen erg lief v o o r d e minderheden
geweest.
Maar als het erop aankomt, blijkt
ook dat in onze samenleving grote
groepen zich tegenover minderheden
zeer hard opstellen. Ook daar zullen
we bij stil moeten staan, wanneer het
erom gaat na te gaan hoe de werking
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van deze wet zal zijn. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor nieuwe activiteiten,
nieuw werk zogezegd. Met name het
nieuwe in de kunst, bij voorbeeld het
non-conformistische, is een veld dat
gemakkelijk in het gedrag kan komen.
En dan is er het geld. En de concurrentie om schaarse middelen heeft de
harde sector op het oog althans bijna
steeds de meest zware argumenten.
Veelal zijn het argumenten die meer
zijn toegespitst op concrete zaken,
zichtbare zaken die op korte termijn,
effecten hebben of gerealiseerd kunnen worden. Dat ons ook in die harde
sector vaak illusies worden voorgehouden, zoals de afgelopen vijf, zes
jaar gebleken is, blijkt meestal te laat
en wordt kennelijk steeds snel vergeten.
Gebrek aan geld, de drang van bestaande organisaties o m hun status,
invloed en macht te behouden, gebrek
aan begrip voor minderheden en mensen of groepen van mensen in achterstandssituaties en gebrek aan belangstelling voor echt nieuwe activiteiten
zijn de kernmerken van het maatschappelijk krachtenveld, waarin deze
wet moet gaan functioneren. Tegen
die achtergrond zullen w e de werking
van het wetsontwerp dan ook moeten
beoordelen.
Tegen die achtergrond blijft de PPRfractie grote bezwaren houden tegen
de wel zeer beperkte reikwijdte van de
wet. Zelfs als het allemaal goed loopt,
wordt ons voorgehouden dat het invoegen van de wet Voorzieningen Gezondheidszorg ergens in de jaren negentig zijn beslag zal krijgen We hebben dan ook bijzonder weinig verwachtingen van de wil van deze regering om de weerstand o m ook andere
sectoren van beleid in de wet in te voegen, te doorbreken.
De reikwijdte is nu zo beperkt geworden, dat het ternauwernood geloofwaardig is, dat de pretenties waargemaakt kunnen worden en nog veel minder dat de problemen, gesignaleerd in
de knelpuntennota, echt kunnen worden aangepakt. Hoe moeizaam het
functioneren van de wet zal zijn, blijkt
ook al bij de gebeurtenissen op het gebied van de volwasseneneducatie. De
wijze waarop de verhouding tot de Wet
Voortgezet Onderwijs wordt vastgelegd, ziet de FNV alseen bevestiging
van historisch gegroeide wettelijke
grenzen. De PPR-fractie is het met die
beoordeling eens. Het zijn voorbeelden
die weinig perspectief te bieden hebben.
'Het plan', zo begrijpt de PPR-fractie,
zal slechts éénmaal per vier jaar aan
inspraak worden blootgesteld. Voor het

4050

Jansen
overige zal jaarlijks 'het programma'
daaraan getoetst worden of daarvan
worden afgeleid. Zal dit niet een bron
van verstarring opleveren? Ook als het
plan niet wordt bijgesteld, is zeer goed
denkbaar dat de maatschappelijke ontwikkeling op gespannen voet komt te
staan met een eerder volgens de regels der democratie vastgesteld plan.
En we zien, hoe fout het kan gaan,
wanneer men zich op de democratie
beroept, althans in formele zin.
De PPR-f ractie zou daarom verre de
voorkeur geven aan een procedure
waarbij elk jaar aan het plan een nieuw
jaar wordt gebreid. Het minste dat wij
kunnen vragen, is o m elk jaar het plan
aan inspraak bloot te stellen en o m
ruimte te bieden voor aanpassingen die
daaruit voortvloeien.
Een tweede kritiekpunt van de PPRfractie betreft 'het orgaan.' Allereerst
heeft de PPR-fractie een sterke voorkeur voor een stelsel van regels en criteria om het functioneren van de democratie in het welzijnwerk te garanderen. Nu zal de Regering opmerken
dat in artikel 10 toch een aantal regels
voor het democratisch functioneren in
het vooruitzicht zijn gesteld.
De PPR-fractie schat echter in dat het
risico groot is, dat in tal van gevallen
ook hier de letter van de wet zal worden nageleefd, maar dat de geest
daaraan zal ontbreken. In het maatschappelijk krachtenveld dat ik zojuist
noemde, zal het orgaan ruimte geven
aan bestaande organisaties o m hun
posities veilig te stellen.
De samenstelling van het orgaan
met een evenwichtige verdeling over
de verschillende terreinen, maar vooral een samenstelling waarbij acht
wordt geslagen op het gevoelen van
organisaties en instellingen die op het
terreinen werkzaam zijn, betekent dat
de belangen van bestaande organisaties en van beroepskrachten die in het
welzijnsveld werkzaam zijn, sterk zullen overheersen.
In de wet is niet geregeld, dat allerlei
bestaande adviesorganen, commissies, e.d. zullen worden opgeheven.
Dat zou ook teveel gevraagd zijn, dat
zou een ingreep betekenen in gemeentelijke autonomie en de PPR-fractie
pleit daar dan ook niet voor.
Maar w e zullen er wel rekening mee
dienen te houden, dat al deze overlegen adviesinstanties zullen blijven bestaan; nog sterker, dat zij zich via benoeming van verwante personen in
het orgaan van een plaats in dat orgaan weten te verzekeren. Het gevolg
zal zijn dat advisering en besluitvorming twee, misschien wel vier keer

moeten worden overgedaan, dat bureaucratisering zal botvieren en dat uiteindelijk de burger er niet meer aan te
pas zal komen dan nu het geval is, of
beter, moet ik zeggen, er evenmin aan
te pas zal komen als nu vaak het geval
is.
Op die wijze zal het orgaan het welzijnswerk depolitiseren, terwijl juist
het politiseren daarvan, dat wil zeggen, duidelijk maken welke keuzen gemaakt worden, waarom en op grond
van welke uitgangspunten voor de
PPR-fractie in het welzijnswerk hard
nodig is.
De PPR-fractie zou in plaats van het
orgaan veel liever zien, zoals ik al eerder zei, een stelsel van regels en criteria die het democratisch functioneren
in het welzijnswerk garanderen. En
daarin denken wij dat het van veel groter belang is o m verder te decentraliseren naar wijken en dorpen van bestaande gemeenten dan door opzetten
van een orgaan.
Een derde punt van kritiek betreft de
plaats van het particulier initiatief. Uiteraard erkent de PPR-fractie de grote
betekenis die het particulier initiatief
heeft. Daarom zijn w e ook een heel
eind met de Regering meegegaan bij
het geven van een plaats aan het particulier initiatief in dit wetsontwerp. Ik
wijs op de schriftelijke voorbereiding.
Wij hebben daarbij wel twee voorwaarden gesteld.
De eerste was garanties voor nieuw
werk en nieuwe activiteiten en voor
nieuw particulier initiatief en de tweede was democratisering tot in de wortel van het particulier initiatief, ook van
het bestaande particulier initiatief. Op
deze beide punten is de Regering ons
te weinig tegemoet gekomen. Zoals de
regels nu voorgesteld worden met de
exclusieve plaats voor het particulier
initiatief in de uitvoering, met het functioneren van het orgaan, en met de
globale wijze waarop aan de democratisering inhoud wordt gegeven, vreest
de PPR-fractie dat de ruimte die het
wetsontwerp aan het particulier initiatief biedt, nu vrijwel uitsluitend ertoe
zal leiden, dat onder druk van een bestaand maatschappelijk krachtenveld
verandering, vernieuwing en verschuiving van machtsverhoudingen niet anders dan met zeer, zeer veel moeite
aan bod zullen kunnen komen als dat
ai het geval zal zijn.
Wanneer in artikel 23 het programma rekening houdt met de pluriformiteit betekent immers dat rekening gehouden wordt met het bestaande particuiier initiatief, dat immers een onderdeel van deze pluriformiteit uitmaakt. Waarom zou dan nog een apar-

Tweede Kamer
17 maart 1981

Kaderwet specifiek welzijn

te regeling, een aparte plaats voor het
particulier initiatief in het wetsontwerp
moeten worden vastgelegd? De PPRfractie veronderstelt dat daaraan een
zeer bewuste, maar niet gemotiveerde
keuze van de Regering ten grondslag
ligt.
Ten aanzien van de Raad voor het
specifieke welzijn meent de PPR-fractie dat het bestaan van zo'n Raad onder die naam keer op keer de beperkte
reikwijdte van het wetsontwerp zal bevestigen. Aangezien er geen aanduidingen zijn dat bestaande adviesorganen van de Regering zullen verdwijnen, vragen wij ons in gemoede af, of
deze Raad er wel moet komen. Wil de
Minister ons duidelijk maken welke taken aan die Raad worden toegekend
die niet kunnen worden uitgevoerd
door nu reeds bestaande adviesorganen, zoals de Harmonisatieraad of de
Nationale Raad voor het maatschappelijk welzijn?
Het ziet ernaar uit dat de Raad een
wettelijke status zal verlenen aan de
Harmonisatieraad. Wanneer daarvoor
echter een stuk reikwijdte met betrekking tot de werking van die Raad moet
worden ingeleverd, dan rijzen er vragen voor mijn fractie.
Belangrijk vraagpunt ten aanzien
van de werking van de wet is hoe uiteindelijk het evenwicht zal komen te
liggen tussen harmonisatie en decentralisatie en of bij dat evenwicht de zo
gewenste democratisering tot zijn
recht zal komen.
De PPR-fractie kan er gaarne mee instemmen dat door het rijk in de provinciale- en gemeentelijke programma's
voorzieningen kunnen worden aangewezen ter bevordering van de onderlinge samenhang. De PPR-fractie acht
het ook wenselijk dat het plan na de
vaststelling aan de naast hogere overheid wordt toegezonden en dat het
plan getoetst wordt. De PPR-fractie
acht een en ander van belang omdat
op deze wijze erop toegezien kan worden dat minderheden, mensen en
groepen van mensen in achterstandssituaties, en nieuw werk aan hun trekken kunnen komen.
Tegelijkertijd echter realiseren wij
ons dat door middel van deze procedures de hogere overheden met name
de rijksoverheid materieel eigen beleidsdoelstellingen, bij voorbeeld die
welke voortvloeien uit een krapte op
de begroting, tot gelding kunnen brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar er is geen garantie dat zulks
niet zou gebeuren, ook niet langs een
omweg.
Het huidige wetsontwerp geeft de
wetgever door middel van tal van al-
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gemene maatregelen van bestuur grote bevoegdheden. Hoe de wetgever
van die bevoegdheden gebruik zal maken, is op dit moment voor ons in de
nevelen van de toekomst verborgen.
Natuurlijk heeft de Kamer de mogelijkheid o m te proberen invloed op de inhoud van de algemene maatregelen
van bestuur uit te oefenen. Het wetsontwerp biedt daartoe zelfs nadrukkelijk mogelijkheid. Ik denk daarbij aan
artikel 4 en artikel 5,
Overigens past hier de vraag waaro m niet veel meer algemene maatregelen van bestuur onder het vierde lid
van artikel 4 zijn genoemd. Die invloed
op de algemene maatregelen van bestuur zal vooral tot uitdrukking kunnen
komen door overleg en eventueel door
middel van het aannemen van moties.
Wanneer echter de Regering weigert
dergelijke moties uit te voeren staat de
Kamer voor het blok en de afgelopen
jaren hebben laten zien hoe vaak dan
de Kamer in meerderheid voor het
machtswoord door de knieën gaat en
haar macht niet wenst te gebruiken.
Dat stemt de PPR-fractie niet erg optimistisch door de mate waarin de Kamer op de vele algemene maatregelen
van bestuur in dit wetsontwerp invloed zal kunnen of zal willen uitoefenen.
Een van de meest essentiële punten
van het wetsontwerp, het stellen van
regels ter bevordering van het democratisch functioneren van organisaties en instellingen die voorzieningen
in het kader van de Kaderwet Specifiek
Welzijn uitvoeren, wordt bij algemene
maatregel van bestuur geregeld.
Voor de PPR-fractie is dit een zeer
slechte zaak. Wij zouden de Regering
dan ook willen uitnodigen o m vast te
stellen dat dergelijke regels bij wet zullen w o r d e n gesteld. Wij herinneren
ons de indringende debatten die aan
dit onderwerp in de Kamer zijn gewijd
in plenaire zittingen en in openbare
commissievergaderingen. We hebben
kunnen vaststellen dat hier diepgaande verschillen van opvatting liggen;
verschillen van opvatting die zo diepgaand zijn dat zij niet door middel van
een motie of in een debat naar aanleiding van een algemene maatregel van
bestuur kunnen worden weg gemasseerd. Vandaar nogmaals mijn uitnodiging aan de Regering o m ten minste
op dit punt vast te leggen dat de nadere invulling van regels bij wet dient
te geschieden.
Ik ben nu aan het eind van mijn betoog gekomen en ik zou willen vaststellen dat de Kaderwet Specifiek Weizijn niet als een op zichzelf staand ge-
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beuren gezien mag worden. Wij zullen
de werking van de Kaderwet Specifiek
Welzijn met een beperkte reikwijdte
moeten beoordelen tegen de achtergrond van een maatschappelijk krachtenveld dat niet neutraal is en dat zeker
niet op deze wet staat te wachten.
De PPR-fractie heeft overwogen dat
de feitelijke beslissingen nu nog niet
genomen worden. Deze wet heeft een
beperkte betekenis in dubbele zin.
In de eerste plaats is het slechts een
eerste stap, weliswaar een noodzakelijke.
In de tweede plaats w o r d t de feitelijke materiële inhoud pas gegeven met
de invoeringswet.
Immers, bij de invoeringswet zal de
reikwijdte worden vastgesteld, zal de
financiering moeten worden geregeld,
en zal het nu voorliggende wetsontwerp nog worden aangepast. Dat
alles maakt het voor de PPR-fractie gemakkelijker om de schroom die zij
heeft bij het beoordelen van dit wetsontwerp te overwinnen. Dat neemt
niet w e g , dat de PPR-fractie hoopt dat
het voorliggend wetsontwerp op een
aantal essentiële punten door middel
van amendering verbeterd zal kunnen
worden.

D
De heer Wolff (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Over de Kaderwet Specifiek
Welzijn is al gezegd: 'een sprong in het
duister'; ook w é l : 'het begin van een
ongewis avontuur'. Bij een avontuur
kan ik mij iets boeienders voorstellen.
Maar goed, in een land waar de bestuurskunde floreert als klein hoefblad
bij het lengen van de dagen ligt dat
voor sommigen nu eenmaal wat anders. De sprong in het duister heeft
meer weg van het wankelen over de
drempel bij schemerlicht.
PvdA en CDA hebben zich, van begin af aan, met een hartstochtelijke
gretigheid met de Kaderwet-problematiek beziggehouden. Touwtrekkerij
èn samenspel wisselden elkaar op boeiende wijze af.
Voor regeerders en ex-regeerders
zelf moet in de dans rond de ontwerpKaderwet een stuk eigen specifiek weizijn zitten, zo langzamerhand. Het is
hen gegund,Mijnheer de Voorzitter!
Ja, het heeft zelfs aanstekelijk gewerkt op bijna alle fracties in de Kamer, die geprobeerd hebben hun inzichten aan te dragen in een constructieve geest. Het constructieve moet
overheersen; het ontwerp van wet
moet het welzijn dienen, de behoeften
van de bevolking en van de welzijnswerkers, die zich immers vóór en mét
de bevolking inzetten bij het moeilijke
werk 'in het veld'.

Kaderwet specifiek welzijn

Decentralisatie moet de beslissingen dichter bij de bevolking brengen.
Harmonisatie moet de inspanningen
effectiever maken en voor het parlement ook doorzichtiger.
Wij willen de Minister van CRM en
haar staf van medewerkers dank zeggen voor het vele werk dat intussen is
verzet en voor de wijze waarop zij in de
schriftelijke voorbereiding de fracties
in de Kamer is tegemoet getreden. Het
is geen formele wisseling van stukken
geweest. Het heeft in verschillende fases van de behandeling wijzigingen
van het ontwerp opgeleverd, welke
meestal op verbeteringen neerkwamen. Dat is een goede zaak het gaat
wel eens stroever.
Eén en ander neemt niet weg, dat er
verschillende invalshoeken blijven bestaan en op zich zelf is dat geen drama.
Wij bijven, ook na al hetgeen gewogen te hebben wat ons is aangeboden
aan argumenten, op het standpunt
staan dat het de beste weg zou zijn als
de Regering een aantal, zij het een beperkt aantal, basisvoorzieningen dan
wel basis-functies in de ontwerp-Kaderwet zou aanwijzen. Dat zou tot consequentie hebben - dat beseffen wij dat daarmee de rijksoverheid zich zelf
financieel garant stelde.
De Regering antwoordde ons op blz.
26 van de memorie van antwoord:
'met de leden van de CPN-fractie zulks in tegenstelling tot de mening,
die de GVP-fractie naar voren bracht zijn wij overigens van mening dat de
rijksoverheid alleen dan een voorziening als basisvoorziening mag bestempelen wanneer de daarvoor benodigdefinanciële middelen geheel of
grotendeels bij de wet worden gegarandeerd'. Dat is inderdaad een hard
gegeven, dat geeft houvast!
Alleen, de Regering wenst dergelijke
voorzieningen niet in de Kaderwet,
omdat op deze wijze vanuit deze specifieke wet de decentralisatiegedachte
juist weer doorkruist zou worden, zo
zegt zij het althans. Laten wij het daarop dus maar houden.
Ons inziens klonk het antwoord van
de Regering redelijker, dan het in feite
was. Het behoeft niet te zijn: het één of
het ander. Ook en juist hier zou een samenhang mogelijk zijn en zou het vastleggen van een aantal basisvoorzieningen perspectief voor een verdere
algemene ontwikkeling op de andere
terreinen hebben kunnen geven.
In onze gedachtengang zou het aanwijzen van een beperkt aantal basisvoorzieningen of basisfuncties in de
Kaderwet één van meerdere pijlers zijn
geweest. Het zou de zaak harder en
duidelijker hebben gemaakt van de
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kant van de centrale overheid tegenover de gemeenten, de provincies en
de werkers in 'het veld', die zich juist
op tal van andere punten onzeker voelen bij het opdoemen van de nieuwe
wetgeving.
De ontwikkeling van de discussie in
de schriftelijke stukken heeft aangetoond, dat men van regeringszijde
flexibeler zal moeten denken en ook
wel zal gaan denken.
Voorlopig wordt het wat dit betreft
wachten op de behandeling van de
wijziging van de Bibliothekenwet en
zeker op de invoeringswet van de ontwerp-Kaderwet Specifiek Welzijn, die
ons opnieuw met deze probleemstelling zullen confronteren. Daarvan zijn
wij overtuigd. Wij wachten dat maar
afl
De wetstekst is één ding. Het sociaal-economische en politieke klimaat
waarin een wetstekst tot praktisch leven moet komen, een gans ander.
Daar ligt nu juist de onzekerheid en het
onbehagen. Vertrouwen is in persoonlijke zin niet zo moeilijk op te brengen.
In de politiek echter is vertrouwen al
snel 'ingeslapen wantrouwen'.
In dit wetsontwerp wordt zeer gedetailleerd bepaald hoe er geregeld
wordt, maar onduidelijk is en blijft wat
er geregeld wordt. Dat is niet alleen
een handicap bij de wetgevende arbeid, maar zeker ook voor de provincies, de gemeenten, de instellingen, de
professionele werkers en de vrijwilligers. De werkingssfeer van deze wet is
in haar huidige ontwerp naar ons oordeel te beperkt.
Het is een feit: onze taal is met dit
document verrijkt. Wij kennen voortaan het begrip 'kaderwetwelzijn'. Men
zal er 's ochtends mee opstaan. Het
jargon bloeit weelderiger dan ooit. Gelijk de collega's Meijer en Beinema heb
ook ik, zittende te midden van stapels
documenten, moeten denken aan een
versregel, en wel die van Pierre Kemp:
'waar ik me ook rek, ik ben overal gek'.
Dat gevoel, mijnheer de Voorzitter,
bekruipt iemand na het lezen van toch
wel de honderden stukken die ons zo
langzamerhand hebben bereikt.
Dat kaderwet-welzijn wordt vooralsnog, nemen wij aan, ingevuld met welzijnsvoorzieningen, die thans een wettelijke regeling ontberen - waaronder
de gezinszorg en waarschijnlijk toch
ook dat deel van de volwasseneneduca
tie dat niet onder het VWO of het Hoger Onderwijs valt. Dat blijft dan toch
nog maar erg magertjes. Het verschaft
weinig grond onder de voeten.
Het feit, dat een reeks welzijnsvoorzieningen een wettelijke grondslag

ontberen, dreigt deze voorzieningen in
een gevaarlijk niemandsland te plaatsen - bij een slechte economische conjunctuur en bij de daarop geënte filosofie dat iedere Nederlander de overdreven luxe heeft o m een 'verzorger'
naast of achter zich te hebben, en dat
de Nederlandse burger o n m o n d i g en
onhandig wordt door een teveel aan
dienstverlening. Dat is natuurlijk kletskoek, maar het geeft aan welk klimaat
er gekweekt wordt. Juist nu de nood
aan de man komt bij groepen die het
meest in de knel dreigen te geraken en
die een maatschappelijk recht op
maximale bescherming en zorg hebben.
Het verankeren van procedures in
verband met welzijnsvoorzieningen
die geen wettelijke grondslag hebben
in deze wet kan en moet een barrière
opwerpen tegen hun aantasting - van
binnenuit door hettegen elkaar in en
langs elkaar heen werken en van buitenaf door opportunistische, modieuze
uitvallen tegen belangrijke takken van
welzijnswerk. In deze zin vinden wij de
stappen op het gebied van de kaderwetgeving positief.
Wij moeten niet vergeten dat de eerste aanzet tot deze nieuwe wetgeving
indertijd is voortgekomen vanuit de
praktijkervaring van de werkers zelf,
van de instellingen en van de overheidsorganen. Met vallen en opstaan
is een weg gezocht, die zelfs nu nog
niet volledig in kaartte brengen lijkt,
althans in ieder geval niet in kaart gebracht wordt. Er wordt een poging gedaan door de collega's Meijer en Van
Kemenade. Zij hebben ons een verdienstelijke motie voorgelegd.
Maar het is nog wat slordig en zonder samenhang, omdat aan de ene
kant wordt gezegd dat we de kunsten
buiten de kaderwet moeten houden,
maar aan de andere kant een regeling
als de BKR onder de kaderwet zou
moeten vallen. Dit is een zeer gevaarlijk verschijnsel, omdat naar onze mening het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid niet van elkander zijn te
scheiden.
Het staat voor bijna iedereen wel
vast dat er meer en betere samenhang
tussen de verschillende welzijnsfuncties nodig wordt. Alleen dan behoudt
het werk zijn zin en kan het standhouden of tot ontplooiing komen.
De lagere overheden moeten regelend kunnen optreden als zij (in het kader van de decentralisatie) hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de bevolking willen waarmaken. En daartoe
zijn zij verplicht! Bij deze vaststelling
wensen wij tegelijkertijd te onderstrepen dat de gemeenten dan wel over
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geldmiddelen van een reële omvang
moeten kunnen beschikken.
Zolang de Regering met een zeker
automatisme praat over 'budgettair
neutraal' bij het doorvoeren van de
operatie, zien wij dit alles nog niet gemaakt. En dat blijft ons verontrusten vooral ook ten aanzien van de grote
gemeenten, die toch in vele opzichten
koploper zijn geweest bij de ontwikkeling van het welzijnsbeleid met een eigen gezicht: gericht op de specifieke
problemen van de grote agglomeraties, waarbinnen zich zovele verschillende deelvraagstukken (in oude
stadswijken, in tuinsteden, in nieuwe
woonoorden met hun verschijnselen
van isolement en vervreemding) aandienden. Trouwens: nog steeds, iedere dag opnieuw, want we zijn er nog
helemaal niet. Is de Minister juist daarvan wel doordrongen?
Leidt de decentralisatie-operatie tot
een afslanking van het CRM-apparaat?
En - indien dat zo is - worden de mensen die daar in hun werk de dupe van
worden dan in de gelegenheid gesteld
om het uitvoerend apparaat van de gemeenten en provincies te versterken?
Dat is niet alleen een beperkt, zij het
zeer direct, sociaal vraagstuk - dat is
ook het behoud en de aanwending van
geaccummuleerde kennis.
Op zichzelf is dit een maatschappelijk bezit, waarin geïnvesteerd is en dat
w i j zeker in deze periode niet ongebruikt mogen laten. De voorgenomen
decentralisatie moet een reële decentralisatie zijn, met nadruk op de zeggenschap van de gemeenteraden als
gekozen organen, die dicht bij de bevolking staan. Zij zijn het beste in staat,
in te spelen op het behoeftepatroon
van de bevolking en een reële invloed
te realiseren van de direct betrokkenen, de cliënten, de instellingen, de
professionele werkers en de vrijwilligers.
Door het in beeld brengen van het
behoeftenpatroon, door het constatevan lacunes dan wel van overlappingen in het dienstenpatroon en door
het aanwenden van kennis van de lokale omstandigheden voor noodzakelijke, van inventiviteit getuigende vernieuwingen, kan het bestuur van de
gemeente een samenhangend welzijnsbeleid tot stand brengen.
Dat is iets anders dan het verplaatsen van bureaucratische methoden en
procedures van landelijk naar plaatselijk niveau. Dat blijkt nog te veel een
tendens in de huidige tekst van het
wetsontwerp te zijn, ook na de wijzigingen die de Minister reeds heeft
aangebracht, want de instrumenten
van centrale-overheidsbemoeienissen
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in het gemeentelijk welzijnsbeleid zijn
inderdaad verminderd, vergeleken bij
de eerste opzet.
Het is onzes inziens echter nodig nog
verder te gaan om geen onduidelijkheid te laten over de positie van de gemeenten. Dat geldt voor de goedkeuring van het vierjarenplan - welke
ons niet zozeer nodig lijkt - , dat geldt
tevens voor de artikelen 25, 30, en 39.
Daarentegen vinden wij wel dat het
rijksplan aan de goedkeuring van de
Kamer moet worden onderworpen.
In het wetsontwerp bespeuren wij
nog steeds een gebrek aan vertrouwen
in het functioneren van de gemeentelijke democratie. Vanwaar anders de
artikelen 5 t/m 11 die de gemeenten
precies voorschrijven hoe de inspraak
te organiseren. Dat kan niet allemaal
via verordeningen van bovenaf. De
controle van onderop is veel belangrijker en veel effectiever! In een kaderwet moet er sprake zijn van een terughoudende opstelling. Men dient zich
tot weinig formules te beperken.
'Het orgaan', zoals dat voorgeschreven is in artikel 6 en 7, heeft bij
ons van begin af aan vragen opgeroepen. Is het de bedoeling dat vooral vertegenwoordigers van het particulier
initiatief in het orgaan zitten? Is het
mogelijk of wenselijk dat er gemeenteraadsleden komen? Zitten de leden er
als persoon of toch meer als vertegenwoordigers van instellingen, organisaties of bevolkingsgroepen? Het is duidelijk dat dit orgaan in belangrijke mate medeverantwoordelijkheid gaat dragen voor de besluitvorming over het
welzijnsbeleid.
Laten wij volstrekt open taal spreken: wij willen noch een overheersende positie van het particulier initiatief
via dit soort organen, noch een via deze organen in de schoenen van het
particulier initiatief schuiven van de
verantwoordelijkheid voor de prioriteitstelling of voor de verdeling van de
'pijn'.
Ook en meer dan ooit, gaat het bij de
welzijnsplanning o m politieke beslissingen, waarbij politieke verantwoordingsplicht behoort. De oplossing, die
geboden wordt door het amendement-Meijer - het doen vervallen van
het thans in de wetstekst opgeroepen
'orgaan' - moet onzes inziens aangegrepen en gesteund worden door de
Kamer. Alleen zo dringen we wat meer
door tot het doel van een reële decentralisatie, die haar politieke basis dient
te zoeken bij de gemeenteraden.
De relatie tussen particulier initiatief
en overheid is geen onbelangrijke. Deze wordt met name geregeld in artikel
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23. Het doet ons deugd dat de bewindslieden het particulier initiatief in
ruime zin willen opvatten - memorie
van antwoord bladzijde 52 - en dat zij
nieuw particulier initiatief geenszins
willen uitsluiten.
Voor alle zekerheid vraag ik of wij
dat goed hebben verstaan. Wij hebben
ons in het verleden verzet tegen de opvatting, dat het particulier initiatief een
ondergeschikte rol diende te spelen in
het geheel van de welzijnsplanning.
Dat zou immers betekenen: voorbijgaan aan een historisch gegroeide situatie in het welzijnswerk en ook het
miskennen van Grondwettelijke beginseien, die wij hoog wensen te houden,
ook in deze aangelegenheid.
Aan de andere kant verzetten w i j ons
tegen een primaat van het particulier
initiatief, tegen een verplichting aan te
gaan door de overheid om in alle of
zeer vele gevallen voorrang te verlenen aan het particulier initiatief. Een
dergelijke hypotheek mag de historie
niet leggen op de toekomstige ontwikkeling. Het zou de rol van het particulier initiatief, waar het ernstig levensbeschouwelijk gefundeerd is, trouwens ook ondergraven en daarmee tegelijkertijd het algemeen belang.
De tegenstelling die door mevrouw
Cornelissen is geconstrueerd tussen
particulier initiatief en algemeen belang, begrijpen w i j niet. Wij zijn van
mening dat particulier initiatief zeer
wel het algemeen belang kan dienen
en dat particulier initiatief inderdaad in
de meeste gevallen vanuit de eigen levensbeschouwing gericht zal zijn op
de behartiging van het algemeen belang, alleen binnen een bepaalde
maatschappijvisie. Dat is volstrekt duidelijk. Een tegenstelling is er niet per
definitie.
De lagere overheid moet zijn eigen
verantwoordelijkheid voor een breed
aanbod van welzijnsvoorzieningen
van hoge kwaliteit kunnen waar maken, allereerst, vanzelfsprekend, in samenwerking met het particulier initiatief maar met volledig behoud van de
mogelijkheden o m zelf initiatieven te
nemen, ten einde snel effectieve oplossingen voor probleemsituaties te
kunnen forceren.
Een knelpunt blijft de vraag: hoe kan
de bevolking bij de beleidsplanning
betrokken worden? Dat kan niet volgens een centrale richtlijn.
Eerst dient trouwens de vraag te
worden gesteld: wil de bevolking bij
de beleidsplanning betrokken worden?
Voor bestuurlijke paternalisten is dit
misschien een wat vreemde vraag.
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Maar het is wel de primaire, de fundamentele! Dat zal die bevolking zelf
moeten uitmaken. Hoe de beslissing
uitvalt hangt wellicht af van de wijze,
waarop en door wie, op welk niveau zij
benaderd wordt.
Men dient tevoren te weten welk
vlees men in de kuip heeft, of men tot
'inspraak' gesommeerd wordt door
ambtelijke figuren met uiterst zuinige
mondjes of door mensen die gekend
worden vanuit de actie, de beweging
voor sociale vernieuwingen in de
buurt, de stad, in de maatschappij.
Wordt de bevolking, als v o r m d e zij een
amorfe massa, benaderd via de zogenaamde 'inspraakvergaderingen', die
op zijn best in een Babylonische
spraakverwarring eindigen, wel dan
zal er weinig animo zijn. Meestal is dat
bij voorbaat de faliekante mislukking.
Er zijn nu ervaringen met proefprojecten opgedaan. We hoeven daar niet
alleen naar te vragen, w i j kunnen dat
zelf als Kamerleden ook onderzoeken.
Het lijkt ons goed o m conclusies te
trekken uit die ervaringen en daarop af
te gaan. Hoe waardeert de Minister dat
eigenlijk? Het valt ons op, dat in een
plaats als Purmerend een grote mate
van betrokkenheid van de bevolking
bereikt kon worden. Daar werd gebruik
gemaakt, zeer bewust, van de hoge organisatiegraad van de bevolking, organisaties en instellingen in traditionele zin, maar ook in de v o r m van comités, initiatiefgroepen, activisten van allerlei aard en tegelijkertijd van de bewuste neiging o m behoeften en verlangens in georganiseerd verband naar voren te brengen.
Het peilen van de behoeften voor de
bevolking is niet hetzelfde als het voorleggen van een enquêteformulier of
van het aanbieden van een ruilhandel:
wat hebt u liever, het één of het ander?
De werkelijke omvang van bepaalde
behoeften wordt pas kenbaar op het
moment, dat de mogelijkheid duidelijk
aanwezig is om deze bevredigd te zien.
Dat geldt voor de open-school-projecten, de openbare bibliotheken, de kinderopvang en zoveel meer. Een recent
voorbeeld zijn de alfabetiseringsprojecten, die opgezet werden nadat, naar
aanleiding van een TV-uitzending,
meer dan duizend mensen zich aanmelden voor dergelijke experimenten,
vanwege schrijf- en leesmoeilijkheden.
Dat onderstreept nog eens hoe onwerkbaar de op zichzelf verzakelijkte kreet 'budgettair neutraal' is, want
welke gemeente gaat nieuwe behoeften bloot leggen als het betekent dat
bestaande voorzieningen in feite op
voorhand worden ingeleverd? Hoe
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maakt men daar het particulier initiatief w a r m voor?
In Purmerend bracht men eerst - geheel open, zonder voorwaarden vooraf
- het geheel aan verlangens en behoeften in kaart - een soort wenselijkheidsplanning - en stelde op grond
daarvan prioriteiten; men stelde vast
wat als minimaal als noodzakelijk
werd beschouwd. Daarnaast werd
ruimte gecreëerd voor experimentele
projecten, voor het aanboren van bepaalde latent bestaande maar nog niet
tot uiting gekomen behoeften.
Het voordeel van deze werkwijze is,
dat het minimumpakket voor de werkers en de cliënten ook een zekere
rechtszekerheid schept en zin geeft
aan het werk waarmee zij bezig zijn.
Als gemeenten zo gemotiveerd en
overdacht te werk gaan, de experimenten zorgvuldig uitvoeren, moeten
zij onzes inziens kunnen rekenen op
een instelling, een mentaliteit van de
rijksoverheid die uitgaat van het doen
van alle mogelijke inspanningen harerzijds om een integrale uitvoering
van de als gevolg van het experiment
ter tafel komende plannen te verwezenlijken. Zo niet, dan worden de experimenten vrijblijvend, gaat de fut eruit en komen decentralisatie en harmonisatie geen stap verder.
Er blijven voor ons vraagtekens
staan bij de rechtspositie van de werkers in de voorzieningen die onder de
Kaderwet gaan vallen. Worden afgesloten of binnenkort af te sluiten ca.o.'s
ook onder gewijzigde omstandigheden van de Kaderwet gerespecteerd? Wat kan de algemene maatregel van bestuur waarover in artikel 70,
lid 1, wordt gesproken mogelijkerwijze
in dit opzicht bieden of aan verrassingen in zich bergen? Een raam- of kaderwet blinkt wel vaker uit door onduidelijkheid en vaagheid. In dit geval
blijft echter wel veel in de mist verborgen. De financiering wordt pas via de
invoeringswet geregeld.
Welke voorzieningen gaan nu precies onder de Kaderwet vallen? Gaan
de departementen nu wel of niet, op
goede of slechte gronden, hun wetgeving harmoniseren met de Kaderwet
specifiek welzijn? Wat is de achtergrond van talrijke nobele exclamaties,
die een rederijkerskamer niet zouden
ontsieren maar toch in een wet concreter inhoud zouden behoren te hebben?
Aan intenties heeft men niet veel als
die niet hard en zichtbaar worden gemaakt.
Ik hoop dat de nevel wat optrekt en
antwoorden en ongetwijfeld nieuwe
beschouwingen van de Regering en de
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oordeelsvorming van de Kamer over
ingediende amendementen meer duidelijkheid verschaffen. Dan komen wij
wellicht iets verder.
Een wetsontwerp als wij hier behandelen moet in ieder geval zo worden
ingericht, zoveel redelijke flexibiliteit
ingebouwd krijgen, dat bij fasegewijze
invoering met de begrijpelijke en vaak
gerechtvaardigde vrees voor negatieve
gevolgen voor belangrijke takken van
het welzijnswerk rekening wordt gehouden en dat er ook alle uitzonderingen kunnen worden gemaakt die nodig zijn o m het waardevolle werk intact te houden. Wat dat betreft, kan en
mag e r v a n forceren geen sprake zijn.
Door praktische, positieve uitwerking van beleidslijnen, door de experimenten in de regio's zo weinig mogelijk te bevoogden, kunnen ervaringen
worden opgedaan door hen die zich
met veel inzet wijden aan het welzijnswerk en door een ieder die een verantwoorde en vruchtbare decentralisatie
en harmonisatie nastreeft. Het gaat
ook dan, alleen steeds weer opnieuw
door het maken van fundamentele
keuzen en tegelijkertijd langs lijnen der
geleidelijkheid.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ook op het gebied van
het welzijn krijgt de overheid steeds
meer een sturende in plaats van een
volgende rol. De samenleving w o r d t
complexer door schaalvergroting en
door het steeds ingewikkelder worden
van het kapitalistische produktiesysteem. Dat vereist rationalisatie van bestuursapparaten en "instrumenten. De
gevoelde noodzaak tot beheersing van
maatschappelijke processen als weizijn (overigens een enigszins statisch
aandoende t e r m , die meer lijkt te duiden op een toestand dan op een dynamisch proces) vindt zijn uitdrukking in
het gebruik van meerjarenramingen,
middellange en lange-termijnplannen.
De plannenmakerij als stuurinstrumentarium vereist echter tegelijk de
medewerking van de bevolking. In de
mond van de beleidsmakers heet dit
dan decentralisatie of participatie,
soms ook inspraak. Daarmee wordt tot
uitdrukking gebracht dat de plannen er
juist voor de bevolking zijn.
Dit is de invalshoek van de overheden en hun bureaucratieën, waarin kapitalistische plannings- en beheersingsmethoden als panacee voor kostentoeneming en ingewikkelder maatschappelijke structuren worden gezien. Ironisch genoeg leidt dit ertoe dat
de deelneming van de bevolking in de
beleidsvorming en de uitvoering ook
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beheerst moet worden. Het is dan ook
beter te spreken van beheerste participatie en decentralisatie.
Een tweede invalshoek v o r m t de
wens bij velen in de bevolking om werkelijk de doelstellingen van het welzijnswerk te realiseren, dat wil zeggen
enerzijds een aantal diensten efficiënt
en naar behoefte te gebruiken, anderzijds een aantal voorzieningen aan te
treffen die een persoon of groep, die
tijdelijk in nood is geraakt, er weer bovenop helpen. Die nood kan soms van
langdurige, o m niet te zeggen structurele aard zijn.
Het is heel terecht dat gebruikers of
cliënten in de gelegenheid zijn of worden gesteld tot de aard en de vormgeving van de voor hen bedoelde voorzieningen in belangrijke mate bij te
dragen. Die bijdrage zal soms ad hoc
zijn, vanwege de aard van de voorziening; meestal echter gaat het o m
structurele vormgeving en inhoudsbepaling. Ik meen dat dergelijke intenties
mede geleid hebben tot het eerst ontwerp Kaderwet. Het gewijzigde ontwerp ademt voor mij, wat de hoofdlijnen betreft, slechts de sfeer van centralisatie.
Het is mijn stelling dat centralisme
in het overheidsbeleid van deze dagen
zijn belangrijkste oorzaak vindt in de
bezuinigingsdrang. Het meest opvallende voorbeeld is het ministerie van
O&W. Daar vindt de rechtvaardiging
van de rigoureuze vermindering van
uitgaven plaats met behulp van de terminologie 'planning en samenhang'.
Dat deze vorm van het zoeken naar
wat men eufemistisch noemt 'eenheid
in verscheidenheid' ook bij andere departementen ingang heeft gevonden
behoeft geen verbazing te wekken. De
zorg van de Regering lijkt wel te bestaan uit haar zorg voor het verminderen van het welzijn.
Waar het dus in essentie om gaat is
het samengaan van de begrippen 'centralisatie' en 'planning en beheersing',
tegenover het door mijn partij bepleite
samengaan van de begrippen decentralisatie, zelfregulering en zelfbepaling.
Uitgaande van die twee invalshoeken valt er een ingewikkeld geheel van
tegenstrijdigheden waar te nemen. De
Regering dient, ten eerste, te antwoorden op de vraag naar decentralisatie
en harmonisatie, die niet alleen vanuit
het sterk gedifferentieerde werkveld,
maar ook vanuit onderdelen van de
bureaucratie van de rijksoverheid
wordt gevoed.
Deze verschillende maatschappelijke sectoren die om decentralisatie vragen doen het echter in verschillende

4055

Van der Spek
gradaties en vanuit uiteenlopende motieven. Er spelen grote belangentegenstellingen een rol op alle niveaus van
bestuur, maar ook in het werkveld.
Ten tweede vindt deze Regering dat
zij een bezuinigingspolitiek moet voeren die ook de sociaal zwakkeren treft
en daarmee grote delen van de gebruikers van welzijnsvoorzieningen.
Wat betreft de Kaderwet vindt deze
economische politiek van de Regering
zijn uitdrukking in de onaanvaardbare
randvoorwaarde dat de gehele operatie budgettair neutraal moet verlopen.
Dat is een beleidsdoelstelling, die er
niet alleen toe geleid heeft dat er tot op
dit moment vrijwel geen informatie
bekend is over de financiële consequenties, maar die tevens tot rampzalige gevolgen kan leiden voor gemeenten wie het aangaat. Wellicht is het
meer voor de hand liggend te verwachten dat van de gehele onderneming weinig terecht komt, in elk geval
niet veel zolang controversiële punten
worden verschoven naar de invoeringswet die in het verschiet ligt.
Na deze algemene opmerkingen wil
ik wat concreter ingaan op het wetsontwerp zelf. Het kenmerkende van
vanzelfsprekendheden is dat zij boven
alle kritiek verheven lijken. Zij onttrekken zich als het ware aan nadere toetsing door hun schijnbare evidentie,
maar ook door het feit dat schijnbaar
iedereen het erover eens is. Zo iets
wordt gevormd door drie woorden die
in de considerans van het wetsontwerp voorkomen en wel in alle drie
de versies van het wetsontwerp. Ik bedoel de woorden 'zoveel mogelijk'.
In de eerste tekst staat het zo, in de
andere teksten staat 'zo veel mogelijk'. Deze woorden vormen samen een
bepaling bij een aantal zaken, o m te
beginnen bij 'gedecentraliseerde beleidsbepaling'. Het is niet zonder belang aan te geven dat deze bepaling
een veilige marge tot stand brengt
voor het beleid van decentraliserende
instanties. Preciezer gezegd, deze bepaling verschaft de rijksoverheid de
mogeiijkheid en het recht zich te beroepen op een vage categorie. Immers.wat betekent 'zo veel mogelijk'?
De interpretatie daarvan zal altijd en
primair uitgaan van de verwachtingen
omtrent eigen doelstellingen en mogelijkheden. Logisch gezien is het eigen beleid dan ook altijd verdedigbaar. Men kan zich immers altijd beroepen op de frase dat men al het mogelijke, of alles wat in zijn mogelijkheden lag heeft gedaan.
Vanaf het begin al bouwt deze bepaling een uitwijkmogelijkheid in en
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maakt deze daarom het decentralisatiebeleid in essentie afhankelijk van
het heersende politieke beleid. De volIe omvang van de betekenis wordt pas
duidelijk als wij ons realiseren waarop
die taalkundige bepaling betrekking
heeft, namelijk op alle vier hoofdelementen: de gedecentraliseerde beleidsvoorbereiding, de gedecentraliseerde beleidsbepaling, de gedecentraliseerde uitvoering van het beleid
en de gedecentraliseerde bekostiging
van het beleid.
Mutatis mutandis valt een dergelijke
redenering toe te passen op de terminologie bij de andere hoofddoelstelling van de wet, de harmonisatie. Ik
bedoel hier de term dat die 'bevorderd
moeten worden'. Ik wil een amendement indienen dat beoogt de bepaling
'zo veel mogelijk' te laten vervallen.
Bestudering van de wettekst roept bij
mij overigens sterk de behoefte op het
in de considerans gebruikte begrip
'gedecentraliseerde' te vervangen
door de omschrijving 'beter beheerste'.
Hoofdstuk II (de artikelen 6 tot en
met 11) handelt over de beleidsvoorbereiding. Ik wil niet op alle slakken
zout leggen, maar ik zou het consequent hebben gevonden als in de titel
ook had gestaan gedecentraliseerde
beleidsvoorbereiding.
Dit onderdeel van het ontwerp is
niet het minst belangrijke. De beoordeling ervan dient de vraag te bevatten
of er inderdaad gedecentraliseerd is
en welke ruimte de wetgever de bevolking laat in het mede bepalen van het
beleid. Het voorgestelde orgaan lijkt
voor de participatie in de beleidsvoorbereiding, dat wil zeggen in een heel
vroeg stadium, een kernpunt te worden. Een krachtig en deskundig orgaan, dat zeker niet hetzelfde is als een
orgaan gevormd door professionele
bestuurders, zal over de ontwerpplannen en de ontwerpprogramma's zoals
is aangegeven in artikel 6, lid 2 een op
grondigheid en op zakelijkheid gefundeerd oordeel kunnen geven.
Stelt men aan een dergelijk gezelschap, naast de eis dat men weet
waarover men spreekt, ook de eis van
een adequate raadpleging van de bevolking dan vraagt men om een lichaam met een zeker karakter. Ik kom
via het woord 'orgaan' metaforisch op
andere woorden van dezelfde aard,
namelijk 'lichaam' en 'karakter'. Dat is
echter niet de reden voor het indienen
van een amendement ten aanzien van
de gedecentraliseerde beleidsvoorbereiding. Ik beoog met dit amendement
de belangrijke functies van dit kristalisatiepunt, namelijk het adviseren over
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de ontwerpen van B en W respectievelijk van gedeputeerde staten op basis van de mening van de gebruikers
en cliënten van de welzijnsvoorzieningen gestalte te geven. Het gaat er immers om ten minste twee doelstellingen te realiseren.
Ten eerste moeten de bevolking, en
de werkers in de welzijnssectoren in
staat zijn om invloed uit te oefenen op
het type en de omvang van de voorzieningen die zij op gemeentelijk en provinciaal niveau willen zien gerealiseerd. Ik meen bovendien dat het terecht is dat zij hun mening moeten
kunnen uitspreken over aard en o m vang van de door de overheid geplande basisvoorzieningen, die inderdaad
onder het regime van de Kaderwet dienen te vallen.
Ten tweede meen ik, dat de bevolking als gebruiker of cliënt van de
voorzieningen reële invloed moet kunnen uitoefenen op de inhoud van de
voorzieningen.
Om aan deze minimale doelstellingen te kunnen voldoen, dat wil zeggen
om de kans op realiseerbaarheid ervan
te vergroten, dient er een welzijnsraad
te komen die niet alleen een intensieve
band heeft met de bevolking, maar tevens in een relatief onafhankelijke positie ten opzichte van bestuur en volksvertegenwoordiging op het niveau van
provincie en gemeente verkeert. Daartoe biedt de constructie in hoofdstuk II
van het wetsontwerp mijns inziens
niet voldoende garanties. Ik stel dan
ook voor, op elk niveau een welzijnsraad in te stellen, dat wil zeggen zowel
nationaal als provinciaal als gemeentelijk.
Die zou dan in plaats van een aanhangsel van gemeenteraad of provinciale staten een relatief zelfstandig
kristallisatiepunt kunnen worden, een
instelling uitgerust met de benodigde
faciliteiten, waarin verschillende belangen uit de bevolking samenkomen
om te oordelen over voorstellen van
de zijde van B en W en van gedeputeerde staten. Zij behoeft zich niet alleen te
beperken tot gevraagde adviezen. Zij
moet ook ongevraagd kunnen adviseren.
Een grotere zelfstandigheid voor de
provinciale en gemeentelijke welzijnsraden kan worden bereikt door de formulering van artikel 8 te wijzigen. Ik
stel mij voor dat de welzijnsraad zelf
zijn reglement samenstelt, waarin èn
de samenstelling èn de wijze van inspraak, beleidsvoorbereiding en dergelijke worden geregeld. Dit regiement wordt achteraf ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad, respectievelijk aan provinciale staten.
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Het zal niet eenvoudig zijn traditioneel gevestigde belangen en instellingen te weerhouden van dominante
invloed ten nadele van bepaalde delen
van de bevolking. De gemeenteraad
zal hierop moeten toezien wanneer hij
zijn fiat geeft aan de door de welzijnsraad voorgestelde samenstelling. Men
kan zich voorstellen dat bij voorbeeld
wijkraden voorstellen doen voor kandidaat-gegadigden uit de bevolking,
maar dat blijft altijd een moeilijk punt.
Ik w i l graag een korte bespiegeling
houden over het verschijnsel inspraak
en daaraan tevens een enkel argument
ontlenen ter ondersteuning van de
door mij in te dienen amendementen.
Al eerder stelde ik dat inspraak eisen
stelt aan bevolking èn overheid. Van
de overheid wordt met name verwacht
dat zij beleidsvoornemens aanbiedt in
een verstaanbare v o r m en meer doet
dan alleen ter visie leggen. De bestuurders zullen zich actief moeten betonen: de ambtenaar moet meer dan
voorheen bij wijze van spreken de
boer op. Een andere eis die inspraak
stelt is een zekere mate van institutionalisering; inspraak moet in een kader en in een lokatie plaatsvinden. Dat
betekent tevens een zekere mate van
continuïteit. Deze nadere begrenzing
van het inspraakgebeuren laat al direct
zien dat wij met een ander type gebeuren te maken hebben dan de politieke
inspraak, die tot nu toe een wisselvallig en onregelmatig karakter heeft.
Dan doet zich nog een ander probleem voor. Uit onderzoekingen blijkt
dat bij de beleidsvoorbereiding vooral
de hoger opgeleiden betrokken zijn en
bij de beleidsuitvoering vooral de lager geschoolden inspreken. Over de
oorzaak van dit verschijnsel wil ik nu
niet uitwijden. Wel is het van belang
dat bij de organisatievorm van de inspraak hiermee rekening wordt gehouden.
De vraag die dan vanzelf opkomt is
de volgende. Hoe organiseer je het
proces van beleidsvoorbereiding zo,
dat een maximale invloed van de bevolking mogelijk wordt gemaakt? Mijn
antwoord is: niet via een orgaan. Dat
ben ik eens met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In tegenstelling
tot de VNG stel ik in mijn amendementen de welzijnsraad voor. Ter wille van
de consistentie wordt de naamgeving
doorgevoerd tot op nationaal niveau.
Daarbij moeten wij niet vergeten dat
de functie van de nationale welzijnsraad aanmerkelijk verschilt van die op
het niveau van gemeente en provincie.
Ik zou tenslotte de mening van de
bewindslieden willen horen over de ju-

ridische problemen rond het begrip
'orgaan' zoals die worden uiteengezet
in het recente pre-advies van prof. Van
Dijck. De vraag is wat precies moet
worden verstaan onder 'orgaan'. Dat
speelt vooral in het geval van een onrechtmatige daad, die zo'n orgaan kan
begaan. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid indien het orgaan wordt opgevat als een afgeleide van het bestuur? In het geval van de Kaderwet
zou duidelijkheid moeten bestaan over
de relatie tussen het orgaan enerzijds
en de gemeenteraad resp. provinciale
staten anderzijds.
Het vierjarenplan dient volgens de
artikelen 12, 16 en 44 ontworpen te
worden door respectievelijk B en W,
gedeputeerde staten en Regering.
Over zo'n plan wordt vervolgens advies ingewonnen en mede op grond
daarvan wordt het definitief vastgesteld. Als alles goed gaat, heeft de bevolking op lokaal niveau tenminste
enige inspraak gehad. Via de amendementen op de leden 2 van de genoenv
de artikelen probeer ik te bereiken dat
de volgorde van de zaken, die het plan
moet omvatten, wordt omgedraaid,
namelijk dat eerst wordt genoemd de
hehoefte aan voorzieningen en dan
pas de grote lijnen van het beleid.
In de wetstekst wil ik dus duidelijk tot
uitdrukking laten komen dat wij moeten uitgaan van de behoefte van de bevolking. Veel van de kritiek namelijk op
het huidige welzijnswerk valt te herleiden tot het primaat van het aanbieden
van het welzijnswerk waarmee in feite
de autonomie van de gebruiker wordt
geschaad. Ik denk dat het in het belang
van de gebruikers en van de werkers in
het welzijnswerk is dat de behoefte de
grondslag vormt van het beleid.
Een ander bezwaar tegen de volgorde in de wetstekst is dat de behoeftepeiling door vooropgezette beleidsdoelen
meer wordt beïnvloed dan wenselijk
is. Natuurlijk is de perceptie van de
welzijnsbehoefte door beleidsmakers
op elk niveau gestempeld door hun natuurlijke neiging o m deze behoeften in
beleid om te zetten. Waar het om gaat
is dat duidelijker dan in de voorgestelde tekst het realiseren van een zo duidelijk mogelijke behoeftenpeiling tot
uitdrukking komt.
Vervolgens wil ik enkele opmerkingen maken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende bestuursniveaus. Preciezer:
over de relatie tussen centrale overheid en lagere overheden, zoals wij die
vinden in de artikelen 40, 41 en 46. De
Regering doet over deze problematiek
in de nadere memorie van antwoord
een aantal uitspraken. Ze zegt daar dat
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'de redactie (van artikel 41) facultatief
is', dat de toepassing van het artikel
van de ontwikkelingen in de praktijk afhangt, dat de toepassing gedifferentieerd zal kunnen zijn. Dat vindt dan zijn
neerslag in de vervanging in de tekst
van artikel 41 van de woorden 'de onderwerpen' door 'één of meer onderwerpen'.
Ook stelt de Regering in dit kader dat
er een veiligheidsklep bestaat via artikel 4, lid 4, in de v o r m van invloed van
het parlement. Maar men kan niet ontkennen dat er zich een duidelijk spanningsveld aftekent wanneer men de
implicaties van de artikelen 40, 41
en 46 samenvoegt met de doelstellingen in de considerans en elders aangeduid. In feite kan men concluderen
dat via deze artikelen een harde kern
van mogelijk overheidsingrijpen is gehandhaafd, ondanks het vertrouwen
dat de Regering heeft uitgesproken in
de capaciteit en de w i l van de lagere
overheden o m een goed welzijnsbeleid te voeren.
Verder is interessant de complementaire verhouding tussen de artikelen 41 en 46. Krachtens artikel 41 kan
de rijksoverheid kwaliteitseisen bij de
lagere overheden realiseren, terwijl artikel 46 zelfs de mogelijkheid biedt bepaalde zaken in de programma's van
gemeenten en provincies verplicht op
te nemen. Er kan, dunkt mij, de rijksoverheid niet veel meer te wensen overblijven.
De consequentie van artikel 41 in
combinatie met het voorgaande artikel
40 lijkt mij vooral in financieel opzicht
interessant. Als wij het principe 'wie
het beleid bepaalt, betaalt' in gedachten nemen, valt namelijk gemakkelijk
in te zien dat dit bij artikel 41 anders
uitvalt dan bij artikel 46. Volgens het
laatste artikel behoeft er geen twijfel te
bestaan, maar artikel 41 biedt de mogelijkheid voor verschillende interpretaties. Hier kunnen van hogerhand zaken gedicteerd worden die in de
gemeentelijke of provinciale verordeningen terechtkomen.
Die verordeningen stellen de nodige
regels vast ten aanzien van de onderwerpen die genoemd worden in artikel
40, lid 2. Hier staat de rijksoverheid
dus in een indirecte relatie tot de voorzieningen zelf. Mijn interpretatie van
de desbetreffende artikelen in hoofdstuk V is, dat de rijksoverheid uiteindelijk een deel van het beleid van de lagere bestuursniveaus kan bepalen
zonder daarvoor financieel op te draaien.
Deze stand van zaken wordt in de
nadere memorie van toelichting op pagina 51 verdedigd met het argument,
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dat de kwaliteit van de voorzieningen
gegarandeerd moet kunnen w o r d e n .
Het is natuurlijk de vraag of de rijksoverheid een oordeel kan vellen over de
kwaliteit, of om dichter bij de tekst van
het artikel te blijven, over de goede behartiging van de belangen van het weizijn in de zin van deze kaderwet. Samenvattend merk ik op, dat dit een
goed voorbeeld is van de ver gaande
centralisatietendentie in het wetsontwerp.
De brief van de Minister van CRM,
stuk nr. 27, overtuigt mij absoluut niet.
Zij spreekt in die brief over ontheffingsmogelijkheden voor gesubsidieerde instellingen of organisaties op
grond van godsdienstige overtuiging
of levensbeschouwing.
Hoewel op pagina 1 in de laatste alinea met klem wordt betoogd dat het
tweede lid van artikel 43 niet is bedoeld ter waarborging van de identiteit, kan ik niet anders concluderen
dan dat in voorkomende gevallen het
feitelijke gevolg van de toepassing van
dat artikel nu juist het achterwege blijven van democratisering zal betekenen.
Spinoza zegt in de zevende definitie
aan het hegin van het tweede deel van
zijn Ethica, dat bijzondere dingen eindig zijn en slechts een beperkt bestaan
hebben. De bijzondere gevallen die
gaan ontstaan door toepassing van artikel 43, lid 2, ook al gebeurt dat onder
stringente voorwaarden, dreigen een
lang leven beschoren te zijn. Bovendien zou men de interpretatie kunnen
huldigen dat het toestaan van deze bijzondere gevallen nu juist wel betekent
dat de identiteit gehandhaafd wordt.
Er wordt op de lezer van de brief van
de Minister een moreel beroep gedaan
o m de godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing te respecteren, hetgeen in dit geval concreet betekent,
dat er een uitzondering wordt gemaakt
voor sommigen o m aan het maatschappelijke democratiseringsproces
mee te doen.
Dit toestemmen in een uitzondering
is mijns inziens per se in strijd met de
essentie van de waarde 'democratiseren'.
Ten tweede wordt in de brief een tegenstelling gesuggereerd tussen 'het
grote goed van de democratisering en
het grote goed van de rechten van
minderheden'. Per saldo beweert de
Regering hier, dat het maatschappelijke democratiseringsproces minderheden in de verdrukking brengt. Dat is
een ongerijmdheid van jewelste. Begrijp ik het goed, dan tracht de Regering hier een tegenspraak binnen het
begrip democratisering te brengen.
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die ernstige consequenties kan hebben op andere gebieden van democratiseringswetgeving.
Als democratisering als proces bij
groepen en individuen in de maatschappij vanwege hun religieuze overtuiging of levensbeschouwing gewetensproblemen oproept, schort er dan
niet iets aan dit geloof of aan deze
overtuiging? En dient wetgeving er
dan niet juist op gericht te zijn o m , in
plaats van uitzonderingsbepalingen te
geven de voortgang van de democratisering te ondersteunen? Het is toch in
strijd met de gangbare opvattingen
dat de Regering instellingen blijft subsidiëren - en daarmee in feite blijft erkennen - waarvan al van tevoren vaststaat dat de betrokkenen zich ondergeschikt dienen te maken aan een aardse
hiërarchische structuur.
Een situatie is voorstelbaar waarin
een overheid op een der drie bestuursniveaus innige relaties, hetzij personele, hetzij andere met een ondemocratische instelling of organisatie onderhoudt. Hoe is het dan mogelijk dat deze overheid tot een onbevooroordeeld
en weloverwogen oordeel kan komen?
De stringente formulering van het artikel bevordert de mogelijkheid dat deze
ondemocratische instellingen zich als
een gesloten systeem gaan gedragen,
zoals de Minister zelf ook in haar brief
op blz. 3 als mogelijkheid vermeldt.
Hoewel wij van slechts relatieve geslotenheid zouden kunnen spreken, is
zelfs dat ongewenst en onverantw o o r d . Ook daar wil ik graag een verandering van de tekst hebben.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het zou mij niet verwonderen wanneer de bewindslieden dit debat zijn aangevangen met een gevoel
van opluchting en plezierige verwachting. Na een moeizaam en jarenlang
proces van beleidsvoorbereiding, dat
als eerste hoogtepunt de indiening
van de knelpuntennota kende, is er
dan eindelijk het moment waarop ook
wetgevend met koppen kunnen worden geslagen. Het lijkt me verstandig
de verleiding te weerstaan van het memoreren van een aantal hoogtepunten
uit het verleden, die aan dit debat zijn
voorafgegaan.
Ik neem aan dat de bewindsvrouw
daaraan wel de nodige aandacht zal
geven in haar beantwoording. De
waarheid is echter dat we er met dit
moment van wetgeving nog lang niet
zijn. De Harmonisatieraad Welzijnsbeleid heeft er in een laatste commentaar
op het ontwerp Kaderwet terecht op
gewezen dat de nu voorliggende wets-
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tekst eerder het stramien van een toekomstige kaderwet is dan een definitief voorstel. Zij komt immers wedero m ter discussie bij de invoeringswet?
Beperken we ons tot de ontwikkelingsgang van het nu voorliggende
wetsontwerp dan wil mijn fractie erkennen dat het wetsontwerp in de loop
der jaren op enkele wezenlijke onderdelen behoorlijk verbeterd is geworden. Ik denk daarbij aan de meer consequente decentralisatie die nu wordt
voorgesteld en aan de verbeterde relatie met het particulier initiatief.
Mijn fractie heeft ook waardering
voor de wijze waarop de Regering de
schriftelijke gedachtenwisseling heeft
gevoerd. Het zijn helaas zeer omvangrijke stukken geworden, maar de Regering is er mijns inziens in geslaagd
om - gelet ook op de complexiteit van
de materie - in doorgaans zorgvuldig
gekozen bewoordingen een redelijk
helder verdedigingsbetoog te leveren.
De memories van antwoord zijn goed
leesbare stukken gebleven.
Ik kom nu tot een bespreking van het
wetsontwerp, waarbij ik zo enigszins
mogelijk de volgorde wil aanhouden
die ook in de schriftelijke stukken is gebezigd. Eén van de centrale doelstellingen van dit wetsontwerp is de harmonisatie. Dit heeft onder meer geleid
tot het imperatief stellen van de opneming van voorzieningen van speciefiek welzijn in het informatieve gedeelte van het vierjarenplan. Nog afgezien
van het probleem van de afgrenzing
van de onderwerpen die nog wel en
die nog net niet in het informatieve gedeelte thuishoren, blijft het voor mij de
vraag wat nu de werkelijke betekenis
en waarde is van deze verplichting.
Het geeft misschien enige ambtelijke bevrediging om alles eens op een
rijtje te hebben, maar wat er nu concreet mee wordt gedaan ontgaat mij
eerlijk gezegd. Voor wie wordt dit vergelijkingswerk eigenlijk gedaan? Is het
voor de burger, voor de ambtelijke beleidsvoorbereiders of voor de betreffende overheid? Krijgt het informatieve gedeelte niet iets kunstmatigs, omdat daarin immers zaken naast elkaar
worden gezet waarin bij voorbeeld de
gemeente voor een deel wel financieel
zelfstandig verantwoordelijkheid en
vrijheid kent en voor een deel in het
geheel niet? Is het niet eerder een tijdrovende inventarisatie dan een echte
harmonisatie? Graag hoor ik wat de
Minister hierover te zeggen heeft.
In de discussies over reikwijdte en
harmonisatie wordt in de stukken ook
af en toe aandacht besteed aan de relatie tussen de onderwijswetgeving en
de wetgeving ten aanzien van het spe-
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cifiek welzijn. Mijn fractie staat erg kritisch tegenover de zuigkracht die weilicht van de Kaderwet specifiek weizijn kan uitgaan op de onderwijswetgeving. Eerder nog geeft mijn fractie
de voorkeur aan het aanpassen van de
wetgeving op het welzijnsterrein aan
de reeds bestaande op het onderwijsgebied dan andersom.
De Regering heeft terecht besloten
de schoolbegeleidingsdiensten niet
onder de werking van de Kaderwet te
brengen. Terecht is primair aansluiting
gezocht bij de typische structuur van
onze onderwijswetgeving, want daar
hoort het ook bij. Op bladzijde 23 van
de memorie van antwoord wordt gesteld dat er ten aanzien van een aantal
voorzieningen op onder andere het
onderwijsterrein nu reeds duidelijk
sprake is van basisvoorzieningen.
Meent de Minister niet dat dit bepalend zal moeten zijn voor de structuur
van nieuwe wetgeving op onderwijsgebied?
Ik denk daarbij natuurlijk vooral aan
de nieuwe wetgeving op het terrein
van onderwijsverzorging. Zal ook voor
deze nieuwe wet niet primair bepalend
moeten zijn het eigen karakter van onze
onderwijswetgeving en niet een geforceerde aanpassing aan het stramien van de Kaderwet?
Een ander belangrijk onderwerp van
harmonisatie betreft de Wet op het
openbaar bibliotheekwerk. Te zijner
tijd zal het bibliotheekwerk gaan behoren tot het Kaderwet-welzijn en zal de
Wet op het openbaar bibliotheekwerk
worden ingetrokken.
Dat kan een aardige testcase worden
voor de vrije beleidsruimte die de gemeenten zullen krijgen. Immers, op dit
moment heeft het bibliotheek het karakter van een basisvoorziening. Dat
karakter verdwijnt bij opneming in de
Kaderwet. Heel concreet kan dat betekenen dat bij voorbeeld een gemeente,
die nu noodgedwongen een openbare
bibliotheek heeft opgezet, in de toekomst weer de vrijheid krijgt de daarvoor bestemde gelden voor een ander
doel te gebruiken. Het is dan dus denkbaar dat een nu bestaande bibliotheekvoorziening zal verdwijnen.
Nu weet ik best dat het in de pratijk
zo'n vaart niet zal lopen, maar ik zou
graag van de Regering horen of zij van
mening is dat zoiets in de toekomst inderdaad mogelijk zal zijn en dat dit een
bewuste consequentie is van de aan
de gemeenten toegestane vergrote beleidsvrijheid.
Ondanks alle tussentijdse wijzigingen van het wetsontwerp staat de verplichting voor de gemeenteraad en
provinciale staten o m een orgaan in te
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stellen ten behoeve van het terrein van
het Kaderwet-welzijn en de overige
aangewezen terreinen van specifiek
welzijn nog recht overeind. Mijn fractie
betreurt dat. De Harmonisatieraad
Welzijnsbeleid heeft er mijns inziens
terecht op gewezen dat, nu de democratische beleidsvoorbereiding iets
vereenvoudigd is, doordat de inspraakregeling nu wordt overgelaten aan gemeente en provincie, de verplicht regeling van het orgaan daarin
een vreemd element is geworden.
Daar komt nog bij de ervaring dat
het orgaan in de ontwikkelingsprojecten geen algemeen aanvaarde zaak is
gebleken. Mede met het oog op de
kleinere gemeenten acht mijn fractie
het een verbetering wanneer in elk geval de instelling van het orgaan niet
meer dwingend wordt voorgeschreven, maar facultatief wordt. Waarom
op dit terrein gemeenten en provincies
ook niet de nodige vrijheid toegestaan? Ik heb daartoe vanavond een
amendement ter griffie neergelegd. Het
functioneren van zulk een orgaan is
mijns inziens niet zonder gevaren.
Het kan een sterk corporatistisch karakter krijgen, waardoor vooral bestaande belangen een institutionele
verdediging krijgen en waarbij een
sterke claim kan worden gelegd op de
werkelijke beleidsvrijheid van gemeenten en provincies. Wil de Regering dit onderdeel van het wetsontwerp nog eens beoordelen?
Ten aanzien van de harmonisatiedoelstelling zou ik er ten slotte nog
eens op willen wijzen dat de regeling
van het Kaderwet-welzijn niet zonder
meer bruikbaar is voor de andere sectoren. De huidige kaderwetvoorstellen
hebben een dubbele functie: regelen
wat nog geen wettelijke basis had en
harmoniseren. Met de Harmonisatieraad Welzijnbeleid ben ik van mening
dat deze koppeling contra-produktief
is. Het Kaderwet-welzijn mag geen
norm zijn voor andere sectoren. In een
interessant artikel in het laatste nummer van AR-staatkunde schrijft prof. P.
de Haan dat zijns inziens één van de
grondfouten van het ontwerp Kaderwet specifiek welzijn is dat deze tegelijk facet- en sectorwet moest zijn;
tegelijk ordening en verzorging.
Hij wijst erop dat het resultaat zal
zijn een multi-sectorwet, waarin een
aantal niet-kaderwetvoorzieningen
voorlopig nog alleen in registratieve
zin in de plannen worden opgenomen,
maar waarbij het einddoel blijft, alle
sectoren op de duur aan één planningstelsel te onderwerpen. Zeer te recht
waarschuwt hij, dat men op deze manier onvoldoende recht laten wederva-
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ren aan de geheel verschillende bestuurstradities en de geheel eigen aard
van de sectoren, ook wat betreft de
mate van decentralisatie, wijze van f i nanciering, democratisering enz. In
het welzijnsbeleid van de overheid
gaat het immers om een gecoördineerde belangenafweging in plaats
van een gecoördineerde belangenverzorging.
Dit onderscheid speelt natuurlijk ook
een rol als het gaat o m de relatie met
het particuliere initiatief. Welzijnsbevordering en verzorgingstaken zijn namelijk geen specifieke overheidstaken.
De overheid heeft op dit gebied primair slechts een ordenende functie en
dient daarbij de nodige terughouding
in acht te nemen. Ver doorgevoerde
harmonisatie kan wellicht een zekere
bestuurlijke bevrediging schenken, het
mag nooit het laatste criterium zijn,
want dat zou een geweldige aantasting van onze maatschappelijke pluriformiteit betekenen. Misschien wil de
Minister nog eens ingaan op dit aspect. Waar liggen de innerlijke begrenzingen van het systeem van het ontwerp kaderwet?
Vervolgens zou ik iets willen zeggen
over de relatie tussen overheid en particulier initiatief. Zoals ik in het beginreeds opmerkte, is op dit punt het
wetsontwerp in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Te recht geeft het
wetsontwerp aan het particulier initiatief nu het primaat, al zal dat in de
praktijk in een aantal ideologisch bevlogen gemeenten nog wel de nodige
botsingen kunnen opleveren. Mijn
fractie blijft echter van mening dat er
best nog wat royaler over het particuler initiatief had kunnen worden gesproken in de stukken.
De formulering die nu het meest
wordt gebruikt, is dat het particulier
initiatief door de overheid wordt erkend. Deze kwalificatie is mijns inziens
echter hiervoor nog te lijdelijk. Zij
roept nog te veel het beeld op van het
particulier initiatief als een maatschappelijke macht waar men nu eenmaal
niet om heen kan. Het particulier initiatief is evenwel niet een zaak die door de
overheid geduld moet worden, maar
veeleer van de overheid stimulansen
zou moeten ontvangen. Uit wat in de
Heilige Schrift staat over enerzijds
aard en taak van de overheid en anderzijds over de iegen verantwoordelijkheid van de burger voor zich zelf, en in
zijn verhouding tot God en zijn naaste,
vloeit voort dat in principe op het gebied van welzijnsbevordering en verzorging de overheid slechts een minieme aanvullende rol heeft.
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Veel van wat nu door vanwege de
overheid betaalde en met professionele deskundigen bemande instellingen
w o r d t gedaan, werd immers in vroeger dagen door de kerk en door de burgers zelf gefinancieerd of verricht. De
niet-onvermaarde drs. Bart T r o m p
heeft er tijdens een congres van de
VNG in 1979 te rechtop gewezen dat
in onze samenleving het vermogen of
de wil tot zelforganisatie lijkt te zijn afgenomen, terwijl de objectieve mogelijkheden daartoe juist groter zijn gew o r d e n . Dat is mijns inziens een rake
typering die zeker de nodige aandacht
mag krijgen.
Het zou immers best wel eens kunnen zijn dat door de overheidsinspanningen een stuk motivering en vermogen tot zelfstandig handelen uit de samenleving wordt weggezogen. Het uiteindelijk resultaat zou dan kunnen zijn
dat het overheidsbeleid en de daarbij
behorende structuren wellicht schitterend zijn georganiseerd maar dat zij tevens de onmondigheid van de burgers
in de hand hebben gewerkt. Ik denk
dat elke Regering die zich met de grote
lijnen van het welzijnsbeleid bezighoudt, zich nadrukkelijk rekenschap zal
moeten geven van dit dilemma. Misschien wil de bewindsvrouwe hier
eens op ingaan.
In de memorie van antwoord komt
ten aanzien van de relatie overheid-particulier initiatief nog een passage voor
die o m opheldering vraagt. De Regering zegt op blz. 54 dat ook de van kerkgenootschappen uitgaande activiteiten
op het terrein van het specifieke welzijn
voor subsidiëring in aanmerking moeten kunnen komen en dat daarbij geen
verschil in behandeling met andere vor
men van particulier initiatief mag worden aan de slag gelegd.
Vervolgens wordt echter opgemerkt: 'Wel zijn wij van mening, dat
naarmate die activiteiten meer gericht
zijn op het beleven van een bepaalde
overtuiging, de overheid zich terughoudend dient op te stellen'. Wat
w o r d t hier bedoeld met de uitspraak
dat de overheid zich meer terughoudend dient op te stellen? Gaat het om
terughoudendheid ten aanzien van het
verlenen van rechten op financiële
mogelijkheden? Of betreft het terughoudendheid met het zich bemoeien
met de interne zaken van dit soort instellingen? Graag hoor ik een nadere
uitleg, want de formulering is niet heider.
Ik kom nu op het onderdeel decentralisatie. Op dit onderdeel is het wetsontwerp, zoals reeds eerder gezegd,
aanzienlijk verbeterd. Veel royaler dan
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in het oorspronkelijke wetsontwerp
het geval was, wordt nu rekening gehouden met de autonomie van gemeenten en provincies. Mijn fractie
heeft er waardering voor dat de Regering de voorschriften van hoger gezag,
de ministeriële aanwijzigingen alsmede de oude artikelen 41 tot en met 45
heeft willen schrappen. De nu gekozen
decentralisatievorm en de ten gevolge
daarvan onderlinge gelijkschakeling
van gemeenten resp. provincies heeft
echter wel ingrijpende gevolgen voor
de financiering.
In de stukken wordt dit aangeduid
als de vereveningsproblematiek. Als
knelpunt wordt vooral gewezen op die
gemeenten die momenteel relatief
sterk overbedeeld zijn en die dus terug
zullen moeten. Algemeen wordt erkend dat dit een enigszins te betreuren, maar helaas niet te vermijden effect is van de gekozen regeling. De redenering is dat vooral die gemeenten
worden getroffen die in het verleden
actief en dynamisch het welzijnwerk
hebben gestimuleerd. Dat zal vaak wel
waar zijn, maar zou een hoog niveau
van voorzieningen in een bepaalde gemeente ook niet kunnen duiden op een
hoger dan normaler behoefte aan
voorzieningen in die gemeente?
Ik vind een van de echt onbevredigende aspecten van het wetsontwerp
dat onvoldoende gedifferentieerd kan
worden naar gemeenten met meer of
minder behoeften aan voorzieningen.
Het is natuurlijk prachtig dat de algemene uitkeringen van gemeente- en
provinciefonds - zoals de regering in
de memorie van antwoord op pag. 72
o p m e r k t - berusten op objectieve
maatstaven, waarbij factoren van bevolkingsomvang en oppervlakte der
ontvangende gemeenten respectievelijk provincies een belangrijke rol spelen. Maar is er niet meer behoefte aan
relevante maatstaven?
Ik zie eerlijk gezegd, niet zo goed in
wat de oppervlakte van een bepaalde
gemeente te maken heeft met de behoefte aan welzijnsvoorzieningen. In
Wassenaar liggen de behoeften echt
anders dan in Oude of Nieuwe Pekela!
Het moet toch mogelijk zijn om met
behulp van het CBS of het Sociaal-Cultureel Planbureau ook naar meer relevante criteria te zoeken, zoals het sociaal-economisch niveau van een gemeente of provincie?
Op blz. 22 van de memorie van antwoord wordt als het hoofddoel van de
Kaderwet genoemd, het leggen van de
beslissingsmacht zo dicht mogelijk bij
de burgers om wie het gaat. In diezelfde memorie van antwoord wordt erkend dat bij het opstellen van het wets-
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ontwerp natuurlijk nog geen rekening
kon worden gehouden met de uitkomsten van de experimenten. Inmiddels
is er echter op dit gebied al wel wat
meer bekend geworden. In een onlangs gepubliceerd tussentijds rapport
van het Sociaal-Cultureel Planbureau
w o r d t ten aanzien van de experimenten geconcludeerd dat de burger geen
gebruik maakt van de inspraakmogelijkheid op het gebied van welzijn. Inspraak blijkt vooral een zaak te zijn
voor organisaties, instellingen, verenigingen en beroepskrachten.
Er w o r d t ook aan getwijfeld of de lokale problemen ten aanzien van het
welzijn wel op tafel kunnen komen.
Het blijkt erg moeilijk te zijn reacties
van de burgers te ontlokken. Als de Regering het hoofddoel van de Kaderwet
serieus neemt, dan moet ze van deze
uitkomsten toch wel geschrokken zijn.
Met hernieuwde klem kan nu de vraag
gesteld worden voor wie er nu eigenlijk geharmoniseerd en gedecentraliseerd wordt. Zijn dat de overheden,
die vooral streven naar beheersbaarheid en overzichtelijkheid, of blijft het
primair gaan o m de behoeften van de
burgers?
Ik hoor graag een reactie van de Regering op de resultaten van genoemd
rapport. Hoe groot is het risico eigenlijk, dat wij een prachtig gestructureerd en doorzichtig en beheersbaar
stelsel van voorzieningen o p b o u w e n ,
dat als een groot verzorgingsgewelf alle burgers overkoepelt, maar waarin
die burger zich in het geheel niet
thuisvoelt en waarin hij de sfeer mist
o m zijn behoeften tot uiting te brengen? Over de bewaking van de kwaliteit van de voorzieningen van Kaderwet welzijn heb ik nog een vraag. In
de nadere memorie van antwoord
wordt op blz. 53 opgemerkt dat preventief toezicht in de Kaderwet op dit
punt niet is geregeld; alleen repressief
toezicht is er, conform de Gemeenteen Provinciewet.
De lagere overheden kunnen in beginsel elke inhoud aan de desbetreffende verordeningen geven mits zij
aandacht schenken aan de vijf onderwerpen genoemd in artikel 40. Over
punt c heb ik een vraag. In de betreffende verordeningen moeten ook regels w o r d e n gesteld over de toegankelijkheid van voorzieningen. Hoe moet
ik dat verstaan? Betekent dit bij voorbeeld concreet dat elke gesubsidieerde voorziening voor iedereen open
dient te staan? Maakt deze bepaling
het onmogelijk dat een organisatie
met een zeer duidelijk omschreven
grondslag en identiteit zich exclusief
richt op de burgers die eenzelfde overtuiging zijn toegedaan?
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Kan deze bepaling gebruikt worden
o m het gesloten karakter van veel organisaties open te breken? De Regering zal het belang van deze vraag inzien. Graag hoor ik hier wat meer over.
Het laatste onderwerp waarover ik nog
iets zou willen zeggen is dat van de democratisering. Zoals duidelijk zal zijn
uit onze inbreng bij het debat over de
voorlopige regeringsreactie op het
rapport van de commissie-Van der
Burg heeft mijn fractie grote bezwaren
tegen het opleggen van een democratiseringsregeling door de overheid aan
organisaties van het particulier initiatief.
Mijn fractie blijft van mening dat een
echte rechtsgrond daarvoor niet aanwezig is en dat het opleggen van de
democratiseringsregeling buitengew o o n bevoogdend is en waarschijnlijk
vooral de sterksten in casu de professionals in de kaart zal spelen. Nu wil ik
niet ontkennen dat de Regering met
een vrij soepele formulering is gekomen. In artikel 43, lid 2, wordt bepaald
dat men ontheffing kan krijgen van het
instellen van democratische regels. In
de nadere memorie van antwoord
w o r d t zelfs gesproken van een gewetensbezwaar, ontleend aan de identit e i t v a n de instelling.
Ik heb waardering voor deze intentie
van de Regering, in tegenstelling tot
de vorige spreker, maar ik vraag mij
vooral af of deze erbij geschreven ontheffingsbepaling niet duidelijk laat
zien welke vreemde en gevaarlijke
weg de overheid hier bewandelt. Het
regelgevend handelen van de overheid ten aanzien van de vrije samenleving houdt pas halt als de aantasting
van de vrijheid van de burgers en hun
organisaties zover gaat dat het een gewetenskwestie wordt.
En waar dit kabinet nog enige terughoudendheid kent, zal een ander w i l licht minder scrupules kennen. Zeer
moeilijk aanvaardbaar vindt mijn fractie ook dat het niet eens voldoende is
dat een organisatie of instelling duidelijk maakt dat zij is gestoeld op een
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag die onverenigbaar is met
bepaalde democratiseringsregels.
Nee, artikel 43 schrijft zelfs voor dat
voor de overheid moet worden aanget o o n d dat het om een algemeen aanvaarde en gedeelde opvatting gaat.
Gaat de overheid hier niet achter de
ruggen van het bestuur staan? Gaat zij
niette ver? Van een organisatie mag
inzage in de statuten worden verlangd
en ook kan men over bepaalde zaken
bij het bestuur om opheldering vragen.
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Dat moet dan ook voldoende zijn,
tenminste: wanneer de overheid geen
grenzen van haar bevoegdheden wil
overschrijden. Daarom heb ik hierover
ook een amendement ingediend.
Ik wil tot slot een voorbeeld uit een
totaal andere sector noemen. Toen de
regering van de Chinese Volksrepubliek onlangs over een bepaald kabinetsstandpunt opmerkte dat het Nederlandse volk over de desbetreffende
zaak echt anders dacht, protesteerde
onze Minister van Buitenlandse Zaken
terecht tegen deze bemoeiing met onze interne aangelegenheden. Dit kan illustreren dat zolang de overheid de
rechtmatigheid van een organisatie en
haar grondslag erkent, het haar niet
toekomt zich een oordeel te vormen
over de overeenstemming van de betrokken personen met die grondslag.
Dat behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de besturen en niet tot
die van de overheid. Een subsidiërende overheid moet zich in de contacten
met een organisatie primair richten tot
het bestuur van die organisatie. Het
bestuur treedt naar buiten toe als vertegenwoordiger van zo'n organisatie.
Dat moet voldoende zijn.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 23.11 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. twee Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de wetsontwerpen:
Wijziging van hoofdstuk VIN (Departement van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1980 (verzamelontwerp; eerste wijzigingsvoorstel) (16 669);
Wijziging van de begroting van het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds
voor het jaar 1979 (16 674).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. de volgende brieven:
een, van de Minister van Buitenlandse Zaken, inzake arrestaties in Argentinië(16 400-V, nr. 82);
een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, over eventuele consequenties voor het schuilgelegenheidsbeleid van de nieuwe doctrine in
NAVO-verband ter zake van het gebruik van atoomwapens (15 817, nr.
18);
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een, van de Minister van Landbouw
en Visserij, over de ontwikkelingen
met betrekking tot Avebe (16 400-XIV,
nr.44);
een, van de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk,
over de naleving van de Omroepwet
(16 400-XVI, nr. 112).
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3°. de volgende brieven:
een, van de Ministers van Justitie en
van Binnenlandse Zaken, over de algemene aanwijzingen, houdende richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep
en beroep op de Kroon;
een, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, met het rapport van de Adviescommissie Opleidingen Geneeskundigen;
een, van de Staatssecretaris van
Volksgezondheiden Milieuhygiëne,
met een rapport betreffende de eerste
screeningsronde in de proefregio's
Nijmegen, Rotterdam en Utrecht van
de Evaluatiecommissie Bevolkingsonderzoek Cervixcarcinoom.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te doen drukken en ze voor kennisgeving aan te nemen; de bijgevoegde
stukken liggen op de griffie ter inzage;
voor zoveel nodig is kopie gezonden
aan de betrokken commissies;
4°. de volgende brieven:
een, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake collegegeld
en doubleerregeling HBO; (16 400-VIII,
nr.61);
een, van de Minister van Financiën,
inzake beëindiging van de financiële
verhouding Staat-Kerkgenootschappen (16 671);
een, van de Staatssecretaris van Defensie, over de informatievoorziening
aan de Tweede Kamer inzake grote defensiematerieelprojecten (16 400-X,
nr.45);
een, van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met
de ontwikkelingen van de bouwnijverheid in het tweede kwartaal van 1980
(16 400-XI, nr. 38);
drie, van de Minister van Verkeer en
Waterstaat, te weten:
een, over het tracé van rijksweg 32,
gedeelte Steenwijk-Akkrum (14 390,
nr. 286);
een, inzake het streekvervoer
(16 400-XII, nr. 52);
een, met het advies van de Raad
voor het binnenlands bestuur inzake
de 'Noodwet Schiermonnikoog'
(16 667, nr. 4);
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twee, van de Minister van Sociale
Zaken, te weten:
een, betreffende evaluatie arbeidsvoorzieningsmaatregelen (16 400-XV,
nr.43);
een, over de aanpak van de moeilijk
vervulbare vraag (16400-XV, nr. 44);
een, van de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk,
met betrekking tot de Kaderwet specifiek welzijn (14 493, nr. 27);
een, van de vaste Commissie voor
Economische Zaken, met betrekking
t o t N S M ( 1 4 969, nr. 61).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
5°. de volgende adressen:
een, van B. Ft. Rapp te 's-Hertogenbosch, met betrekking tot een naamswijziging;
een, van mevrouw E. Harms te Apeldoorn, met betrekking tot een
A.W.W.-uitkering;
een, van O. F. W. Kleering van Beerenbergh te Voorschoten, met betrekking tot een uitkering;
een, van F. L. Croes te Amsterdam,
met betrekking tot een ziektekostendeclaratie;
een, van C. E. P. Couzijn te Alphen a/d
Rijn, met betrekking tot een verblijf" en
werkvergunning voor 2 minderjarige
kinderen van zijn schoonzuster uit Portugal;
een, van mevrouw A. Conijn-Tuip te
Beverwijk, met betrekking tot haar belastingen en een boedelscheiding;
een, van S. A. John te Haarlem, met
betrekking tot het niet ontvangen van
zijn post;
een, van D. M. de Haas te Deventer,
met betrekking tot een W.U.V.-uitkering;
een, van H. Palthe te Katwijk ZH, met
betrekking tot een studietoelage en de
kinderbijslag;
een, van H. W. J. Helsen te Zoetermeer, met betrekking tot bouw garages met brandstoffenverkoop in
woonwijk.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de Verzoekschriften;
6.° de volgende brieven e.a.:
een, van P. Wessels te Stavenisse,
over de zeehondenjacht;
een, van dr. J. de Wit te Haren, over
de vergadering van de Kamer van
dinsdag 10 maart 1981;
een, van P. Lourens te Roden, over
het beleid in de provincie Groningen;
een, van het gemeentebestuur van
Ferwerderadeel, met een motie inzake
het basisonderwijs;
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een, van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Onderwijs, over
het wetsontwerp Basisonderwijs;
een, van J . Geerlings, over de huurverhoging;
een, van de Commissie speciaal onderwijs, met een eerste advies aan de
Minister;
een, van de Onderzoeksgroep van
Psychatrie van het Nederlands Comité
voor de rechten van de mens, over alternatieven voor de psychiatrie;
een, namens de Federatie Bouw- en
Houtbonden, over de ketenaansprakelijkheid;
een, van het gemeentebestuur van
Eenrum, over de b o u w v a n een kerncentrale te Lingen in West-Duitsland;
een, van dr. A. P. J. van der Burg te
Rijswijk, met informatie over de heer
De Savornin Lohman;
een, van R. Fransen-Van de Putten te
Serooskerke, over de vervuiling van de
natuur;
een, van het bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische
Bedrijven, met het jaarverslag 1979;
een, van vrouwen van NSM-arbeiders te Amsterdam, over de voorgenomen bouw van drie fregatten;
een, van K. Tjoelker te Zevenhuizen
(Gr.), over zijn persoonlijke omstandigheden;
een, van het provinciaal bestuur van
Groningen, over het regionaal sociaal-economische beleid;
een, van A. G. Sweerste Eindhoven,
over zijn persoonlijke omstandigheden;
een, namens de Industriële Club
Venray en omstreken, over de werkgelegenheid in Noord-Limburg;
een, van de PvdA, gewest NoordHolland-Noord, over de situatie in de
Volgermeerpolder;
een, van de voorzitter van de Raadscommissie onafhankelijk Aruba, over
een eventueel uitstel van de tweede
RTC-conferentie;
een, van het gemeentebestuur van
Groningen, over de voorgenomen bezuinigingen en de kinderbescherming;
een, van het bestuur van de Landelijke Raad voor Cultureel Werk te Amersfoort, over de Kaderwet specifiek w e i zijn;
een, van het hoofd van het WODC
van het departement van Justitie, inzake opvattingen over en ervaringen met
reclasseringsvroeghulp.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies.

Ingekomen stukken
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