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Hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) 
van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1981; Begroting van uitgaven; Aanwijzing en raming 
van de middelen (inclusief het onderdeel Politie van 
Hoofdstuk VI) 

Begroting van lasten en baten van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981 

Begroting van inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1981 

Begroting van inkomsten en uitgaven van het 
Provinciefonds voor het jaar 1981 

Begroting van lasten en baten, kapitaalsuitgaven en 
•ontvangsten van het Staatsdrukkerij* en 
Uitgeversbedrijf voor het jaar 1981 

' Samenstelling: 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat: Kaland (CDAI, Tjeerdsma (CDA), Kolt-
hoff (PvdA) (voorzitter), Post (PvdA), Feij 
(VVD), Wiebenga (VVD), B. de Gaay Fortman 
(PPR), Vis (D'66), Umkers (CPN), Meuleman 
(SGP), Van der Jagt (GPV), Vogt (PSP). 

Justitie: W. F. De Gaay Fortman (CDA) 
(voorzitter), Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (CDA), Van der Meer (PvdA), 
Derks (PvdA), Heijne Makkreel (VVD), 
Wiebenga (VVD), B. de Gaay Fortman (PPR), 
Glastra van Loon (D'66), Umkers (CPN), 
Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV), Vogt 
(PSP). 
2 De vaste Commissie voor Justitie heeft 
uitsluitend voor wat betreft de 
Politie-aangelegenheden aan de vaststelling 
van dit verslag medegewerkt. 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BINNENLANDSE 
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN VOOR JUSTITIE1 2 

Vastgesteld 21 januari 1981 

De commissies wensten ter voorbereiding van de openbare beraadsla-
ging de volgende opmerkingen en vragen aan de bewindslieden voor te leg-
gen. 

INLEIDING 

Op bladzijde 2 van de memorie van toelichting wordt in zijn algemeenheid 
iets gezegd over prioriteiten en afweging van belangen. 

Kan worden aangegeven in hoeverre kortingen op uitkeringen voor politie 
vallen te rijmen met de hoge prioriteit die anderzijds de openbare veiligheid 
krijgt? 

Welke criteria zijn gehanteerd voor de op de diverse onderdelen van het 
politiewerk doorgevoerde maatregelen? 

Zijn de bewindslieden van oordeel, dat de politie — ondanks deze maatre-
gelen - haar werk op verantwoorde wijze kan voortzetten? 
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Gelden de maatregelen met betrekking tot het niet betalen van overwerk 
ook voor groepen/korpsen die niet de organieke sterkte hebben bereikt? 

Is het waar, dat recherchewerkzaamheden door deze maatregelen in de 
knel dreigen te komen? 

De bewindsl ieden hebben in deze pr ior i te i tsafweging de belangen van ge-
meenten en provincies zwaar laten wegen. 

Kunnen de bewindslieden aangeven op welke wijze dat in de op hun be-
groting doorgevoerde ombuigingsmaatregelen tot uitdrukking komt? 

In hoeverre zal het «niet licht vallen van de nadere ombuigingen van de 
lager-onderwijsuitkeringen» de geconstateerde goede financiële gezond-
heid van de gemeenten aantasten naar het oordeel van de bewindsman? 

GRONDWETSZAKEN 

Wanneer wordt het ontwerp tot wijziging van artikel 208 Grondwet inge-
diend en verwacht de Minister dat dit ontwerp nog tijdens deze zittings-
periode door beide Kamers der Staten-Generaal zal (kunnen) worden behan-
deld? 

Welke stappen overweegt de Minister nu wetsontwerp 14 222 (Verklaring 
dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in 
de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van 
de Staten-Generaal) is verworpen door de Eerste Kamer? 

BINNENLANDS BESTUUR 

1. Algemeen 

Ins temming werd betuigd met het decentral isatiestreven van de bewinds-
l ieden. 

Is met dat decentralisatiestreven niet in strijd de neiging om een aantal za-
ken die tot nu toe bij gemeenten hebben berust zoals de huisvesting, naar 
(nieuwe) provincies over te hevelen? 

2. Reorganisatie van het binnenlands bestuur 

Het proces van de reorganisatie binnenlands bestuur is niet alleen een 
veelspor ig, maar ook een langdur ig proces, zo zegt de Minister. Hij houdt 
vast aan drie bestuurslagen te we ten : Rijk, provincie en gemeente, en be-
trekt daar meteen bij het ver lengd lokaal bestuur, neergelegd in het wets-
ontwerp Gemeenschappel i jke Regel ingen. 

Hoewel werd erkend dat onder de huidige omstandigheden ook bij de uit-
gavenontwikkel ing bij de lagere publiekrechtel i jke l ichamen enige aanpas-
sing geboden is, rees toch de vraag of de wijze waarop thans taken en lasten 
verdeeld zijn nou wel de meest juiste is. De huidige, op de historische ont-
wikkel ing gebaseerde, verdel ing van de middelen, voldoet niet meer aan de 
eisen van doelmat ig bestuur. De democrat ische afweging van prior i tei ten 
maakt een herbezinning en heroverweging noodzakelijk. Een aantal taken 
word t of is toebedeeld aan de gemeenten. Als voorbeeld werd genoemd 
het welz i jnsbeleid, de sociale zorg en de zogenaamde hoorpl icht of inspraak 
ook genoemd door de Raad voor het Binnenlands Bestuur. Dit brengt ook 
grotere ui tgaven voor de gemeenten met zich mee. 
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Hoe denkt de Minister de gemeenten financieel in staat te stellen deze gro-
tere uitgaven te bekostigen? 

Vooral in kleine en/of plat telandsgemeenten brengt het toenemen van de 
werkzaamheden een grotere belasting in t i jd en werk van de wethouders 
met zich mee. 

Deelt de Minister de opvatting, dat vooral in bedoelde gemeenten een be-
tere vergoeding op haar plaats is, te meer nu hij van plan is, deze gemeenten 
in de gelegenheid te stellen hoger personeel aan te trekken doordat de sala-
riëring van de secretaris wordt opgetrokken (z.g. Ubink-norm) of denkt de 
Minister dit te bereiken door verkleining van het aantal schalen waar de ge-
meenten bij ingedeeld zijn? 

3. Structurering van krachtige en gelijkwaardige bestuurslagen 

Welke zijn in de ogen van de bewindslieden de «gevaren die een democra-
tisch en samenhangend bestuur bedreigen» (blz. 15 van de memorie van 
toelichting)? 

Versterking posit ie provincies 

Op blz. 15 van de memor ie van toel icht ing staan onder nieuwe provinciale 
taken onder andere huisvest ing en volksgezondheid. 

Kan de Minister nader uiteenzetten hoe hij deze centralisatie van bevoegd-
heden van gemeenten naar provincies ziet? 

Net als een gemeentebestuur is het provinciaal bestuur monist isch sa-
mengesteld zulks in tegenstel l ing tot het landeli jk bestuur dat stoelt op een 
dualist isch systeem. 

Heeft de Minister kennis genomen van de rede van de Commissaris der 
Koningin in Friesland, waarin hij voor de provincie ook het dualistisch 
systeem bepleit en welke is het standpunt van de Minister hierover? 

Genoemde Commissar is der Koningin bepleit onder andere dat zeer veel 
taken van het Rijk binnen het kader van de provinciale overheid dienen te ko-
men evenals de RARO dit bepleit. Juist daarin zien zij een versterking van 
het provinciaal bestuur. In an twoord op vraag 20, nota naar aanleiding van 
het verslag (stuknr. 12) duidt de Minister enkele nieuwe provinciale taken 
aan. 

Wil de Minister nog eens nagaan of ook andere taken voor decentralisatie 
in aanmerking komen? 

De l i jdensweg van bij voorbeeld scholenbouw en gezondheidsvoorzienin-
gen in verstikte en vastgelopen bureaucratie zou onder andere veel dichter 
bij de aanvrager kunnen worden gebracht door de provinciën met deze taak 
te belasten. Uiteraard binnen het door de r i jksoverheid vast te stellen bud-
get. 

Welke gevolgen zouden of zullen deze hebben voor de omvang van het 
departement van Binnenlandse Zaken en van andere departementen, inclu-
sief eventuele overplaatsing of overgang van rijkspersoneel? Want ook hier-
voorzal de regel minder meer dan moeten gelden. 

De Minister spreekt over verkleining van de provinciale schaal. 

Welke normering legt de Minister hierbij aan, die van de omvang van de 
bevolking, de oppervlakte, het takenpakket of mogelijk het feit, dat de pro-
vincie al of niet in de zogenaamde randstad ligt? 
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Is het niet consequent te pleiten voor grotere gemeenten opdat de be-
stuurskracht groter wordt en anderzijds voor kleinere provincies ondanks 
verzwaring van provinciale taken? 

In sommiger gedachtengang wordt aan de provincies naast een coördine-
rende ook een bestuurlijke bevoegdheid ten opzichte van de gemeenten ge-
geven. 

Vindt de Minister het juist een, zij het klein, deel van de gemeentelijke be-
voegdheid in handen te leggen van een provincie? 

Hoever is de voorbereiding van een wetsontwerp tot verandering van de 
zogenaamde verdeelsleutel van het provinciefonds - mede naar aanleiding 
van het op aandrang van de beide Kamers verrichte onderzoek - gevor-
derd? 

Gemeenschappelijke regelingen 

Zijn de bewindslieden zich bewust van het feit dat bij gemeenschappenj-
ke regelingen in het algemeen niet de raad maar het college van burgemees-
ter en wethouders de eerst aangewezene is en in kleine gemeenten zelfs de 
burgemeester om de gemeenten te vertegenwoordigen? 

Zien zij hierin niet het gevaar dat de besluitvorming verder van de raad en 
dus nog verder van de direct betrokkenen afkomt te staan? 

Zijn zij - zo ze dat bezwaar zien - bereid daar in het nieuwe wetsontwerp 
zoveel mogelijk rekening mee te houden? 

Om het zogenaamde regionale gat te vullen dienen er regionale samen-
werkingsorganen te komen, zoals de Wet op de gemeenschappelijke rege-
ling voorstelt. 

Heeft de Minister zich reeds een denkbeeld gevormd omtrent de financie-
ring van deze organen? 

Gemeentelijke herindeling 

In de memorie van toelichting wordt een wetsontwerp aangekondigd tot 
wijziging van de artikelen 157-166 van de Gemeentewet. 

Zal het op blz. 18 van de memorie van toelichting gesuggereerde tijdstip 
van indiening worden gehaald? 

Beschikt de Minister reeds over enigszins betrouwbare gegevens betref-
fende: 

a. het bestuurlijk functioneren van een heringedeelde gemeente, c.q. 
nieuwe gemeente, inclusief het ambtelijk apparaat; 

b. het kostenvraagstuk van zo'n nieuwe gemeente in vergelijking met de 
gezamenlijke kosten van de in de nieuwe gemeente opgegane oude ge-
meente, met andere woorden is er sprake van minder meer? 

Er is een aantal voorstellen tot gemeentelijke herindeling of grenswijzigin-
gen gedaan. De verdere procedure laat soms enkele jaren op zich wachten, 
ook al omdat men het streeksgewijze wil beoordelen. Dit schept grote onze-
kerheid onder de bevolking en het bestuur. 

Is het waar, dat in 1979 de incidentele grenswijziging Zutphen/Warnsveld 
is ingebracht in de streeksgewijze herindeling van deze regio? 
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Is het eveneens waar dai in de thans ter tafel liggende alternatieven van 
deze streeksgewijze herindeling het oorspronkelijke herindelingsplan 
Zutphen/Warnsveld is gehandhaafd? 

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is het dan mogelijk de 
in 1977 gestarte procedure rondom de incidentele herindeling Zutphen/ 
Warnsveld alsnog afzonderlijk voort te zetten ervan uitgaande dat dit dan 
de streeksgewijze herindeling niet doorkruist? 

4. Financiën Binnenlands Bestuur 

Na uitvoerige discussie nam deze Kamer op 7 maart 1972 een motie aan 
over de werking van artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet. In de daar-
op volgende miljoenennota gaf de Regering impliciet aan aan de motie uit-
voering te zullen geven. Desondanks is door de jaren heen verschil van me-
ning blijven bestaan over de betekenis van genoemd artikel 5. Deze discus-
sie is actueler geworden door de jongste ombuigingsmaatregelen en met 
name in verband met het niet toekennen van de volledige prijscompensatie. 
Men betwijfelde of deze ombuigingen, meer in het bijzonder het niet toeken-
nen van de volledige prijscompensatie, zich verdragen met artikel 5 van de 
Wet. Gelet op de wetshistorie en de discussie rond eerdergenoemde motie, 
waar de Kamer zich verenigde met de interpretatie van de indiener van de 
motie, rijzen vragen. Het antwoord van de Minister van Financiën, gegeven 
op 19 juni 1980 opvragen van de heren Rienks en Van Ooijen (Handelingen 
blz. 5490) overtuigt niet. 

De commissie zou het zeer waarderen, indien de bewindslieden bereid 
zouden zijn met spoed over een en ander een advies van de Raad van State 
te vragen en dat advies voor de openbare behandeling van de begroting aan 
de Kamer overte leggen. 

Kunnen de resultaten van het onderzoek betreffende de onderwijstekorten 
van de vier grote gemeenten (memorie van toelichting, blz. 23) aan de Ka-
mer worden overgelegd? 

Onder ad 8 op bladzijde 7 van de nota naar aanleiding van het verslag 
(stuk 13) aan de Tweede Kamer zeggen de bewindslieden: «Hier wordt van 
de gemeenten gevraagd hun beleid ter zake van dit onderdeel hierop af te 
stemmen.» 

De vraag luidt: hoe kan dat en hoe kan dat op zo korte termijn, gelet op de 
datum waarop de circulaires werden ontvangen (zie ook Handelingen Twee-
de Kamer, blz. 376, rechterkolom)? 

De daar genoemde schriftelijke uiteenzetting wordt graag ontvangen. 

Op bladzijde 8 en 9 van de nota naar aanleiding van het verslag (stuk 13) 
wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de voorgestelde wijziging 
van artikel 14 van de Financiële-Verhoudingswet. De laatste jaren zijn meer 
herverdelingen, ombuigingen e.d. tot stand gekomen. 

Bestaat er enig inzicht welke de cumulatieve effecten per gemeente zijn 
geweest over de jaren 1979, 1980 en 1981 van deze maatregelen? 

Gedacht wordt in dit verband ook aan de gevolgen van de invoering van 
de capaciteitsvergoeding, de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening, 
de invoering van de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk (onder meer 
gevolgen steunfuncties). 

Aan de overzijde is meegedeeld (Handelingen blz. 376 middenkolom) dat 
f 44 min. is gevonden door de bedragen te verminderen die ter beschikking 
stonden voor de vaststellen van de definitieve onderwijsuitkeringen vanaf 
1969. 
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Wat betekent deze mededeling in concreto? 

Zijn de ombuigingen nog met terugwerkende kracht tot 1969 doorge-
voerd? 

Zijn er al beleidsbeslissingen genomen met betrekking tot de wet Uitke-
ring Wegen (zie Handelingen blz. 377 linkerkolom)? 

De Staatssecretaris heeft aangekondigd (Handelingen blz. 378 middenko-
lom) dat een scherp «artikel 12-beleid» zal moeten worden gevoerd. 

Kan aan dit begrip nadere inhoud worden gegeven? 

Algemeen bestaat toch al het gevoel, dat de ruimte vooreen artikel 12-ge-
meente minimaal is. 

Hoeveel aanvragen zijn inmiddels ontvangen op grond van artikel 12 van 
de Financiële verhoudingswet? 

Hoe verhouden zich deze aantallen ten opzichte van die van vorige jaren, 
daarbij rekening houdend met eventuele overgang van aanvullende bijdra-
ge naar aanvullende uitkering? 

Op bladzijde 10 en 11 van de circulaire van 22 december 1980 (Uitkeringen 
buitengewoon lager onderwijs) zijn richtlijnen gegeven omtrent bouw. Bij 
voorbeeld zo weinig mogelijk inspringende gevels, geen kapconstructies. 

In hoeverre wordt hier rekening gehouden met en worden consequenties 
getrokken uit welstandseisen gesteld krachtens de Woningwet en bouwver-
ordening? 

Bestaat bij de bewindslieden al enig inzicht in de financiële consequenties 
voor de gemeenten van de volgende beleidsmaatregelen, door het Rijk ge-
nomen c.q. te nemen: 

a. wijziging Wet sociale werkvoorziening, met name ten aanzien van de 
opschuiving van niet-batenopleverende objecten naar batenopleverende 
objecten; 

b. het belasten van een aantal diensten door werkvoorziening te verlenen 
met b.t.w. voor diensten die voorheen niet belast werden; 

c. de beschikking schoolbegeleiding; 
d. de doorvoering van de AKU-nota en in relatie daarmee de nota muziek 

en primair onderwijs; 
e. het vervallen van de provinciale subsidie voor uitvoerend werk sociaal 

culturele activiteiten in verband met het toekennen van verantwoordelijk-
heid van de steunfunctie aan provincies (bij voorbeeld voor muziekscholen)? 

Gemeentelijke belastingen 

Is de Staatssecretaris het eens met de constatering dat in de onroerend-
goedbelasting (in die gemeenten waar op basis van de waarde wordt gehe-
ven) een tendens bestaat dat de belastingdruk van de zakenpanden naar de 
woonhuizen verschuift en binnen de woonhuizen van de duurdere naar de 
eenvoudiger huizen sedert de herziene taxeringen in 1979 en 1980? 

Indien die constatering wordt onderschreven, is de Regering dan bereid 
maatregelen te overwegen om deze verschuiving van belastingdruk van (in 
het algemeen) sterkere naar zwakkere schouders tegen te gaan? 

In afwijking van de Wet op de onroerend-goedbelasting hanteren sommi-
ge gemeenten bij de toepassing van de grondslag economische waarde een 
taxatieniveau (ver) beneden 100% van de verkoopwaarde ten einde het in-
dienen van bezwaren en het instellen van beroep te voorkomen. De eigena-
ren en gebruikers worden daarvan niet op de hoogte gesteld. 
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Is de Minister van mening, dat hierdoor in feite rechtsmiddelen aan de 
burger worden onthouden? 

Is daar iets aan te doen? 

Artikel 302 van de gemeentewet bepaalt, dat de rijksbelastingdienst onder 
meer is belast met de berekening van belastingaanslagen en de verzending 
van aanslagbiljetten. Het gemeentebestuur verschaft de gegevens, die no-
dig zijn voor de berekeningen. 

Gevraagd wordt de verschillende verantwoordelijkheden duidelijk aan te 
geven. Dit antwoord is met name interessant voor gevallen, dat de rechter 
aanslagen op formele gronden vernietigt. De vraag kan dan rijzen wie «de 
schade» moet lijden: het Rijk of de gemeente. 

Is het waar, dat toepassing van artikel 7 lid 2 van het besluit gemeentelijke 
onroerend goed belasting kan leiden tot een veelheid van aanslagen voor 
één belastingplichtige omdat de programmatuur bij de rijksbelasting slechts 
«3 regels» verwerkt. Is het waar, dat in vroegere jaren die capaciteit groter 
was? Zo ja, waarom en op wiens last is dat dan veranderd? Het schijnt, dat 
vorenstaande een nadelige invloed heeft op de perceptiekosten. Indien dat 
zo is, kan daarin dan worden tegemoetgekomen? 

Tarievenbeleid 

Hoe kan verwacht worden dat het zogenaamd redelijk winstniveau (wat is 
in dit opzicht eigenlijk «redelijk») voor de gemeenten kan worden gehand-
haafd als de verhogingen niet boven de 5% mogen uitkomen, in het licht van 
de verhogingen van de gasprijzen door de rijksoverheid, naast alle andere 
kostprijsverhogende factoren? 

5. Decentralisatie 

Geprezen werd het in de Minister, dat hij het bemoedigend vindt, dat op 
een aantal departementen hard aan de voorstellen tot decentralisatie ge-
werkt wordt (memorie van toelichting, blz. 26), te meer omdat dit werk van 
lange adem is en veel weerstanden overwonnen moeten worden. Deze de-
centralisatie zal niet alleen betrekking hebben op afstoting van taken, maar 
ook op coördinerend en voorbereidend werk voor de hoofdlijnen van het re-
geringsbeleid. 

Heeft de Minister in dit verband kennis genomen van het interview met de 
Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, gepubliceerd in Persdo-
cumentatie Binnenlandse Zaken dd. 4 november jl. en zo ja, kan hij zich dan 
met de strekking hiervan verenigen? 

Geïnformeerd werd naar het standpunt van de Regering over het advies 
van de Raad voor het Binnenlands Bestuur over decentralisatiemogelijkhe-
den op het onderwijsterrein (memorie van toelichting blz. 27). 

6. Democratisch functioneren van het bestuur 

Versterking vertegenwoordigende lichamen 

Waarom is onder de kop «Versterking vertegenwoordigende lichamen» 
het bepalend lidwoord «het» gebruikt bij «het programma-akkoord» in de 
laatste zin in plaats van het onbepalend lidwoord «een»? 

Positie volksvertegenwoordigingen 

Hoewel uit persberichten kan worden afgeleid dat de Raadscommissie in 
Zevenbergen weer in pluriforme samenstelling fungeert is het toch interes-
sant het oordeel terzake van de Minister te vernemen, zeker nu de uitspraken 
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van de Raad van State over de vraag of commiss ies dan wel colleges uit de 
gemeenteraad, die poli t iek eenzijdig worden samengesteld, op een li jn kun-
nen worden gesteld, met andere woorden indien mr. Van der Hoeven het 
ontslag van de commiss ie leden schorst omwi l l e van de gemeentel i jke de-
mocrat ie, hoeveel te meer kan er dan reden zijn om in te gr i jpen in het ont-
slag c.q. het niet in aanmerk ing komen van bepaalde leden van de gemeen-
teraad uit belangri jke polit ieke s t romingen voor het dageli jks bestuur van de 
gemeente c.q. de provincie. 

Burgemeestersbenoemingen 

Ook al staat men op het standpunt van de benoemde burgemeester toch is 
het belangri jk te weten hoe de betreffende gemeenteraad over de nieuw te 
benoemen burgemeester denkt. Het maken van een profielschets blijft te 
veel op afstand. 

Welk standpunt neemt de Minister in ten aanzien van het legaliseren van 
de zogenaamde vertrouwenscommissie uit de raad? 

Op welke manier tracht de bewindsman de politieke verhoudingen onder 
het korps van burgemeesters meer evenwichtig tot uitdrukking te doen ko-
men? 

Waarom worden dan geen burgemeesters benoemd die lid zijn van de 
C.P.N.? 

Waarom worden de partijpolitieke verhoudingen steeds weer mede cen-
traal gesteld bij functies die weliswaar politieke functies zijn, maar toch wor-
den bekleed door benoemde in plaats van gekozen functionarissen? 

Kiesrecht 

Gaat de bewindsman bij de wijziging van de Kieswet de discriminatie dat 
bij het noemen van de eigen naam van een gehuwde vrouw daaraan moet 
worden toegevoegd «echtgenote van...», terwijl bij het noemen van de eigen 
naam van een gehuwde man de verplichting niet bestaat, zelfs de mogelijk-
heid nooit is overwogen om daaraan toe te voegen «echtgenoot van ...» 
eveneens uit de wet verwijderen? 

7. Rechtsbescherming ten opzichte van het openbaar bestuur 

Zijn de op bladzijde 32 van de memorie van toelichting bedoelde richtlij-
nen voor de keuze tussen AROB-beroep en beroep op de Kroon al ter kennis 
van de Kamer gebracht? 

Hoever is het overleg gevorderd, gevoerd naar aanleiding van de motie-
Nypels (1975)? 

Kunnen al resultaten worden meegedeeld? 

Is de aangekondigde wijziging van artikel 33a van het AR AR algepubli-
ceerd? 

Bij de behandel ing van het wetsontwerp 13 966 in de Tweede Kamer is 
door de Minister meegedeeld overeenstemming te hebben bereikt in het ge-
organiseerd overleg (Handel ingen Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, blz. 
4378). Bij de behandel ing in deze Kamer heeft de Minister overweging van 
enkele punten toegezegd. (Handelingen Eerste Kamer, zitt ing 1979-1980, 
blz. 1101, middenkolom). 
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In hoeverre is (of kon) daarmee nog rekening (worden) gehouden? 

Tijdens hetzelfde debat in deze Kamer kwam zijdelings aan de orde de pro-
blematiek rond «de club der tonners» (Handelingen Eerste Kamer, zitting 
1979-1980, blz. 1057, alsmede onder meer Handelingen Eerste Kamer, zit-
ting 1973-1974, blz. 740). Verzocht wordt mee te delen in hoeverre aan een 
en ander aandacht is besteed. 

8. Minderhedenbeleid 

De financiële gevolgen voor de gemeenten van het centraal gevoerde toe-
latingsbeleid dreigen decentraal zulke gevolgen aan te nemen dat dit tot niet 
meer verantwoorde lokale situaties gaat leiden. Hierbij kan verwezen wor-
den naar het kort geleden door de gemeente Hengelo (O) gepubliceerde rap-
port terzake. 

Is de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn coördinatierol voor minder-
heden bereid meer faciliteiten ter beschikking te (doen) stellen? 

CIVIELE VERDEDIGING 

Waarom moet bij de opsomming van de middelen voor de civiele verdedi-
ging vergeefs gezocht worden naar financiën die beschikbaar zijn voor vor-
men van een meer sociale verdediging? 

Waarom worden geen middelen ter beschikking gesteld ter voorbereiding 
van een sociaal verzet van bij voorbeeld ambtenaren werkzaam bij de afde-
lingen Bevolkingsregister in geval van een vreemde bezetting? 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Politie 

Welk gevolg denkt de Regering te geven aan het onlangs uitgebrachte rap-
port van de WRR over massale verstoringen van de openbare orde getiteld 
Democratie en Geweld? 

Hoe is de mentale opvang geregeld van leden van de mobiele eenheden, 
die aan ingrijpende operaties als die in Amsterdam hebben deelgenomen? 

Welke is de opstelling van de Regering ten opzichte van het zogenaamde 
«brede beraad»? 

Wat gaat daarmee gebeuren? 

Hoe wordt dit opgezet? 

Wanneer zal het aanvangen? 

Is de Regering bij nader inzien wellicht van mening, dat het beter is het be-
raad in het parlement, waar immers de oppositie in volle omvang aanwezig 
is, als «breed beraad» te beschouwen? 

Zal het de rechten en de functie van de volksvertegenwoordiging aantas-
ten, indien de Regering deels buiten haar om over haar beleid gaat spreken? 

Is de Minister van mening dat een extra-parlementair beraad beslissingen 
mag nemen? 
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Welke is het oordeel van de Regering over de suggestie van de WRR om 
een adviesgroep terzake in te stellen met een wisselende samenstelling (zie 
blz. 16/17)? 

Verdient het geen aanbeveling eerder tot besluitvorming op grond van de 
aanbevelingen van de Projectgroep Organisatiestructuren te komen dan in 
de notitie «Enige beschouwingen en beleidsconclusies» naar aanleiding van 
het rapport «Sterkte van de politie» (16400, hoofdstukken VI en VII, nr. 7) is 
uiteengezet? 

Als eerste stap voor een politieel beleidsplan in het voorjaar van 1981 een 
conferentie te organiseren over de ontwikkeling van het driehoeksoverleg 
als instrument van beleidsplanning, lijkt wat mager. Ook ter zake van de or-
ganisatorische vormgeving van het beleid en de organisatie en bedrijfsvoe-
ring der korpsen zouden de bewindslieden krachtiger kunnen stimuleren. 

Geeft het sterktebeleid de prioriteit aan die het kabinet geeft aan de veilig-
heid van de burger (memorie van toelichting blz. 42, 16 400 VII)? 

Wat stelt het kabinet zich voor ten behoeve van de veiligheid van de bur-
ger te doen aan verhoging van het rendement van het politiewerk? 

Het rapport «Sterkte van de politie» geeft immers aan dat daarin eerder 
mogelijkheden gezocht moeten worden dan in louter verhoging van de 
kwantiteit. 

Het voorontwerp-Politiewet 

Kunnen de Ministers reeds een globaal overzicht geven van de commen-
taren op het voorontwerp-Politiewet (te denken valt aan de commentaren 
van gemeentelijke zijde, provinciale zijde, van de zijde van politieke partijen 
en van politievakorganisaties)? 

Men toonde zich vooral geïnteresseerd in de eventuele alternatieve struc-
turen die worden gesuggereerd. 

Hoever is de Regering met het trekken van conclusies uit de commenta-
ren? 

Men zou graag reeds thans op de hoogte gesteld worden van voorlopige 
beleidsinzichten, vooral op het punt van de nieuwe structurele opzet van de 
politie. 

Als men ervan uit dient te gaan dat de hoofdlijnen van het voorontwerp-
Politiewet in het ontwerp gehandhaafd blijven, in hoeverre is er dan een 
kans dat de reorganisatie van de politie en de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur zodanig synchroon lopen dat een in eerste (en eventueel 
tweede) instantie te creëren nieuwe provincie(s) de provinciale beheerstaak 
op zich kan (kunnen) nemen, eventueel al in (haar) hun preprovinciale staat? 

In hoeveel (nieuw te vormen of bestaande) provincies loopt de regio-inde-
ling van de basisregeling regionale samenwerking politie parallel aan de 
provinciegrens? 

Kunnen de bewindslieden een evaluatie van de basisregeling regionale 
samenwerking politie toezeggen waarin met name aan de mate waarin deze 
regeling bijdraagt aan democratisering en decentralisatie, aandacht wordt 
besteed? 

Kunnen de bewindslieden concreter dan in het voorontwerp-Politiewet de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen de departementen ten opzichte 
van de voorgenomen provinciaal beheerde politiekorpsen aangeven? 
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Is het, nu de totstandkoming van een nieuwe Politiewet waarschijnlijk nog 
geruime tijd zal duren, niet mogelijk en wenselijk thans reeds in de organisa-
tie van de Nederlandse politie wat uitrusting en rangen betreft eenheid te 
brengen? 

Politie-opleiding 

Is het geen zaak bij de politie-opleiding meer nog dan tot dusver aandacht 
te besteden aan het gevaar der «professionele deformatie», wat in dit geval 
overigens een begrijpelijke reactie zou zijn op een vaak onbillijk positie kie-
zen tegen de politie in de publieke opinie? 

Is het waar, dat het uitdelen van een stevig aantal proces-verbalen door de 
korpschefs als een staal van bevredigende plichtsbetrachting wordt aange-
merkt? 

De jarenlange pleidooien voor verlenging van met name de primaire op-
leiding (en verhoging van de minimumleeftijd voor toelating) hebben 
slechts magere resultaten opgeleverd. 

Hoe lang beraadt de Minister van Binnenlandse Zaken zich nog op de aan-
bevelingen uit het tussenrapport van de commissie die over de primaire op-
leiding advies heeft uitgebracht? 

Wanneer is de verlenging in eerste instantie met een aantal maanden van 
de primaire opleiding in concreto te verwachten? 

Spoed lijkt gezien de problemen en de onderbezetting van de politiescho-
len geboden. 

Reorganisatie van de politie 

Is bij het onderzoek «proefdistricten» bij het kritisch bezien van de huidige 
taakverdeling tussen landgroepen, districtelijk opererende executieve on-
derdelen en landelijke diensten, het onderzoek naar de gewenste verdeling 
van de totale verkeerstaak, het onderzoek naar de rijkspolitie te water en het 
onderzoek naar de gewenste organisatie van personele, financiële en mate-
riële beheerswerkzaamheden (memorie van toelichting 16400 VI, blz. 64) uit-
gegaan van de voorgenomen reorganisatie van de politie? 

Zo neen, welke relatie wordt er dan gelegd met die voorgenomen reorga-
nisatie? 

Overlegstructuren 

Is er een uitputtend overzicht te geven van alle bestaande overlegstructu-
ren die een rol spelen bij de politie-organisatie en van de nog te creëren 
overlegstructuren wanneer er een nieuwe organisatiestructuur tot stand ge-
bracht zal moeten worden? 

Is bij benadering vast te stellen hoeveel man-uren jaarlijks worden geïn-
vesteerd in het totaal van die overlegstructuren? 

Onderzoek politie/etnische minderheden 

Wordt bij het vervolgonderzoek politie/etnische minderheden ook aan-
dacht besteed aan de mogelijkheden om meer leden van etnische minderhe-
den deel te doen uitmaken van de politie? 

Wordt dit gezien als een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan ver-
mindering van de problemen tussen deze minderheden en de politie en de 
bevolking in het algemeen? 
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Automatisering 

Waar ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de automatisering die 
bij rijks- en gemeentepolitie gemeenschappelijk ontwikkeld wordt? 

Hoe verhoudt dit zich tot de voorgenomen provinciaal beheerde politie en 
de regionale samenwerking? 

Regeling politiële informatievoorziening 

De Minister van Binnenlandse Zaken streeft ernaar nog dit kalenderjaar in 
het kader van de regionale samenwerking een regeling politiële informatie-
voorziening tot stand te brengen. 

Op welke wijze wordt hierbij aandacht besteed aan de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer? 

Bij wie ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid? 

Aangepaste uniformering 

Welke zijn de financiële consequenties van de «aangepaste uniformering» 
(biz. 44, memorie van toelichting hoofdstuk VII) en voor wiens rekening ko-
men die? 

Is de levering van de in de plaats van de tunieks tredende jacks aan een 
Nederlands bedrijf opgedragen? 

Eventueel invoeren van een legitimatieplicht 

Is de Regering van mening, dat het aanbeveling verdient te overwegen om 
een legitimatieplicht voor de burger in te voeren, zoals ook in vele ons om-
ringende landen het geval is, vooral nu het opsporingsbeleid steeds meer 
bemoeilijkt wordt, doordat verdachten weigeren hun identiteit kenbaar te 
maken? 

Klachtenregeling 

Aan welke termijn dien: te worden gedacht bij het woord «binnenkort» op 
biz. 43 van de memorie van belichting 16 400 VII en op biz. 66 van de memo-
rie van toelichting 16 400 VI? 

De positie van de vrouw in de polii.e-organisatie 

Kan nadere uitleg worden gegeven van het begrip: gepercipieerde inzet-
baarheid van vrouwen (bijlage XII bij memorie van toelichting 16 400 VII, biz. 
78)? 

Hulpverlening bij ongevallen en rampen 

Hoe groot is de schuilplaatscapaciteit in ons land in percentages van de 
gewone bevolking, bestuurders niet meegerekend? 

Brandweer 

Aangekondigd is dat de brandweer met 5000 vrijwilligers zal worden uit-
gebreid (zie onder andere verslag UCV 13 oktober 1980). Aangenomen mag 
worden dat een dergelijke uitbreiding kosten zal veroorzaken. Bij voorbeeld 
meer of grotere vervoermiddelen, kleding, uitrusting, training etc. 

Wanneer zal dit beleidsvoornemen worden gerealiseerd en hoe wordt de 
financiering geregeld? 
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OVERHEIDSPERSONEELSBELEID 

Arbeidsvoorwaarden en inkomen 

Structurele herziening BBRA 1948 

Het voor lop ig achterwege bl i jven van een herziening van het BBRA houdt 
volgens de memor ie van toel icht ing ook in dat de mogel i jkheid tot het laten 
toetsen door de ambtenaar van zijn waarder ing door een onafhankel i jke 
commiss ie word t ui tgesteld. 

Is het mogelijk dat deel van de herziening — dat de ambtenaar minder af-
hankelijk maakt van eventueel op hem of haar bedreven willekeur - wel 
doorgang te laten vinden? 

Salar isverhoudingen 

Kan de Minister nader uiteenzetten waarom in de vierde alinea op blz. 60 
van de memorie van toelichting sprake is van lager en middelbaar admini-
stratief personeel en van hoger opgeleiden? 

Betekent dat dat technisch personeel er buiten valt of staat technisch per-
soneel te ver van de dagelijkse praktijk van de Haagse bewindvoerders af 
om er zelfs maar aan te denken? 

In dat geval zou de terminologie kortweg beter kunnen zijn alle aangestel-
den zonder beroepservaring. 

Kan de bewindsman deze zin nader verduidelijken? 

Inconveniëntenvergoeding 

Is er na het terugnemen van het pakket voorstellen terzake niets meer ge-
beurd? 

Personeelsvoorziening 

Werv ing en selectie 

Hoeveel vertrouwensfuncties kent de rijksoverheid samen met semi-over-
heidsinstellingen ? 

De voorzi t ter van de vaste Commiss ie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat, 
Kolthoff 

De voorzi t ter van de vaste Commiss ie voor Just i t ie, 
W. F. de Gaay Fortman 

De gri f f ier van de commiss ie , 
Dijkstra-Liesveld 
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