
38ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 144 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, J . D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, 
Bolkestein, De Boois, Borgman, 
Braams, Braks, Brinkhorst, Broekhuis, 
Brokx, Brouwer, Buikema, Buurmeijer, 
Castricum, De Cloe, Cornelissen, 
Cotterell, Couprie, Dees, Dekker, 
Dijkman, Van Dis, Dolman, Duinker, 
Van Eekelen, Engwirda, Epema-Brug-
man, Van Erp, Van Es, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Ginjaar-Maas, De Graaf, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermsen, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Joekes, De 
Jonge, Keja, Knol, Kohnstamm, 
Koning, Konings, De Korte, Korte-van 
Hemel, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lankhorst, Lansink, Leerling, Lubbers, 
Mateman, Meijer, Mertens, Mik, 
Mommersteeg, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nij land, Nijpels, Van Noord, 
Nuis, Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruij-
ten, Patijn, Ploeg, Poppe, De Pree, 
Rienks, Rietkerk, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schaper, Schartman, Scherpen-
huizen. Scholten, Schutte, Schreuders, 
Smit-Kroes, Van der Spek, Spieker, 
Stoffelen, Tazelaar, Tommei, Van den 
Toorn, Toussaint, Ter Veer, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, Verkerk-Terp-
stra, De Visser, Van der Vlies, Van 
Vli jmen, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wiegel, Wilbers, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Van Mierlo, Minister van 
Defensie, Den Uyl, Vice-Minister-Presi-
dent, Ministervan Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Van der Louw, 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, mevrouw 

Gardeniers-Berendsen, Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
de heren Stemerdink, Staatssecretaris 
van Defensie, Van Houwelingen, 
Staatssecretaris van Defensie, 
mevrouw D'Ancona, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, de heer De Boer, Staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk en mevrouw Lambers-Hac-
quebard, Staatssecretaris van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Janmaat-Abee en Gerritse, wegens 
bezigheden elders; 

Van der Linden, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving 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 de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Ik geef het woord aan het l«d Rienks 
tot het uitbrengen van verslóg 
namens de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven. 

De heer Rienks, voorzitter van de 
commissie: 

Mijnheer de Voorzitter! 
De commissie voor het onderzoek 

van de geloofsbrieven heeft de eer te 
rapporteren, dat zij, na onderzoek van 
de in haar handen gestelde stukken, 
eenparig tot de conclusie is gekomen, 
dat de heer G. H. (Gijs) Schreuders te 
Amsterdam terecht benoemd is 
verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in de 
vacature ontstaan door het ontslag 
van de heer Wolff. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heer G. H. (Gijs) Schreuders, 
nadat hij de voorgeschreven eden 

Vandaag werd voor de CPN de heer Schreuders geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer 
De heer Schreuders volgt de heer Wolff op die wegens gezondheidsredenen vertrokken is. 
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Voorzitter 

(verklaring en belofen) zal hebben 
afgelegd. 

De commissie verzoekt u, het 
volledige rapport in de Handelingen 
op te nemen. 

De Voorzitter: Ik dank de commissie 
voor haar verslag en stel voor, 
dienovereenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

[Het rapport is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

De Voorzitter: De heer Schreuders is 
in het gebouw van de Kamer aanwezig 
om de voorgeschreven verklaring en 
beloften af te leggen. 

Ik verzoek de heer griffier hem 
binnen te leiden. 

Nadat de heer Schreuders door de 
griffier is binnengeleid, legt hij in 
handen van de Voorzitter de bij de 
Grondwet en het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden voorge-
schreven verklaring en beloften af. 

De Voorzitter: Ik wens u geluk met 
uw benoeming en verzoek u, in ons 
midden plaats te nemen. 

Ik benoem tot leden van de Gemeng-
de Commissie van Toezicht op de 
Griffie der Delegaties de leden Van 
Dam en Stoffelen. 
Op verzoek van de fractie van de 
PvdA benoem ik in de bijzondere 
commissie 16 322 (voorstel van wet 
van de leden Roethof en Wessel-Tuin-
stra tot het stellen van regels m.b.t. 
het afbreken van zwangerschap (wet 
afbreking zwangerschap) het lid K. G. 
de Vries tot lid in plaats van het lid 
Roethof. 

Op verzoek van de fractie van de 
CPN benoem ik het lid Schreuders tot 
lid in de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken, tot lid in de vaste 
Commissie voor Defensie, tot plv. lid 
in de vaste Commissies voor Ontwik-
kelingssamenwerking, Verkeer en 
Waterstaat, Handelspolitiek en 
Volksgezondheid in de bestaande 
vacatures. 

Voorts benoem ik het lid Schreuders 
als lid in de volgende bijzondere 
commissies: bijzondere opnemingen 
in psychiatrische ziekenhuizen 
(11 270), spreiding Rijksdiensten 
(12 831), het vliegveld Welschap 
(14359), Minderhedenbeleid (16102), 
de ontwikkeling van het Markerwaard-
gebied (16320), hulpverlening aan 
drugverslaafden (16680) en als plv. lid 
in de volgende bijzonderecommissies: 
Wet op de lijkbezorging (11 256), 
Structuurschema Vaarwegen (14391), 
jeugdwelzijn, op weg naar samenhan-

gend beleid (15 317), onderzoek 
zaak-Khan (16082), nota situering van 
nieuwe terreinen voor militaire 
doeleinden (16363) en herziening van 
het militair tuchtrecht (16813) even-
eens in de bestaande vacatures. 
Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, te stellen in 
handen van: 

a. de vaste Commissie voor 
Financiën: het wetsontwerp Wijziging 
van de Wet op de accijns van suiker 
(Stb. 1964,206) (17 296); 

b. de vaste Commissie voor 
Verkeer en Waterstaat: het wets-
ontwerp Goedkeuring van twee 
Overeenkomsten inzake Europese 
onderzoekacties (Cost 204 en 205), 
met bijlagen, welke op 24 juli 1980 te 
Brussel tot stand zijn gekomen 
(17158), (17159). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Wöltgens, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Verleden week ontving 
de Kamer een brief van de Minister 
van Economische Zaken, waarin hij 
mededeelde zich niet te kunnen 
houden aan de termijn die in de motie 
van de heer Engwirda en mij is 
genoemd met betrekking tot de 
rapportage over de investeringspro-
gramma's van Shell en Esso. 

Mede namens de heer Engwirda 
verzoek ik u de Minister van Economi-
sche Zaken te berichten dat wi j het op 
prijs zullen stellen zo spoedig mogelijk 
de gevraagde rapportage te ontvan-
gen, en wel op een zodanig ti jdstip 
dat wi j hierover in de fracties nog 
kunnen spreken en deze bespreking 
onderdeel kan zijn van de behandeling 
van de begroting van Economische 
Zaken. 

De Voorzitter: Ik zal aan dat verzoek 
voldoen. 

Ik geef het woord aan de heer 
Bolkestein, die het heeft gevraagd. 

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken heeft een 
verzoek gericht tot het Presidium om 
het onderwerp Polen volgende week 
apart op de agenda te zetten. Wij 
hebben tevens verzocht om voor dit 
onderwerp extra spreektijd u i t te 
trekken. Mijn vraag is of deze verzoe-
ken u, mijnheer de Voorzitter, hebben 
bereikt. Zo ja, heeft u hierover 
beslissingen genomen? 

De Voorzitter: De verzoeken hebben 
mij in een iets andere vorm bereikt. 
Gevraagd is namelijk om het onder-
werp Polen ook te agenderen, dus 
niet apart, maar samen met de 
begrotingsbehandeling. Ik heb de 
verzoeken in overweging genomen. 
Donderdag zal ik een voorstel doen, 
mede aan de hand van de opgegeven 
spreektijden voor het desbetreffende 
begrotingshoofdstuk, voor het 
NAVO-debat en voor andere onderwer-
pen die wellicht voor de desbetreffen-
de week aan de orde komen. 

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik ervan uitgaan, 
dat u voor het geagendeerde onder-
werp aparte spreektijd ter beschikking 
zult stellen? 

De Voorzitter: Neen. Zoals ik zojuist 
zei, zal ik dat doen als mij blijkt dat het 
in die week zou kunnen. Als het naar 
mijn mening niet kan in verband met 
de geagendeerde punten, dan zal ik 
geen voorstel doen. De Kamer kan 
dan eventueel besluiten om het toch 
te doen. Per consequentie zal de 
Kamer dan een ander onderwerp in 
elk geval uitstellen. Wij komen er 
donderdag beslist op terug. 

Aan de orde is het opmaken van een 
voordracht ter vervulling van een 
vacature onder de plaatsvervangende 
leden van de Algemene Rekenkamer 
(17210). 

De Voorzitter: Door mi j worden tot 
stemopnemers benoemd de leden 
Van Amelsvoort, tevens voorzitter, 
Van Erp, Müller-van Ast en Schutte. Ik 
verzoek hen te beginnen met hun 
werkzaamheden. 

Bij de stemming voor de eerste 
kandidaat, waaraan 128 leden hebben 
deelgenomen, terwij l 144 leden de 
presentielijst hebben getekend, 
verkrijgen mevrouw E. J. Sevenhuy-
sen-Hoogewoning 61 stemmen, de 
heer W. L. van Schaick 48 stemmen 
en de heerP. A. J. Houdijk 18stemmen, 
terwijl 1 briefje van onwaarde in de 
bus is gevonden. 

De Voorzitter: Aangezien geen der 
kandidaten de volstrekte meerderheid 
van stemmen op zich heeft verenigd, 
moet ingevolge artikel 120 van het 
Reglement van Orde een tweede vrije 
stemming plaatshebben. 

Bij de tweede vrije stemming voor de 
eerste kandidaat, waaraan 131 leden 
hebben deelgenomen, terwij l 144 
leden de presentielijst hebben 
getekend, verkrijgen mevrouw E. J. 
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Voorzitter 

Sevenhuysen-Hoogewoning 75 
stemmen, de heer W. L. van Schaick 
54 stemmen en de heer P. A. J. 
Houdijk 2 stemmen, zodat mevrouw 
Sevenhuysen-Hoogewoning als 
eerste kandidaat op de voordracht zal 
worden geplaatst. 

Bij stemming voor de tweede kandi-
daat, waaraan 116 leden hebben 
deelgenomen, terwij l 144 leden de 
presentielijst hebben getekend, 
verkrijgen de heer W. L. van Schaick 
90 stemmen en de heer P. A. J. 
Houdijk 20 stemmen, terwij l 6 niet 
ingevulde briefjes in de bus zijn 
gevonden, zodat de heer Van Schaick 
als tweede kandidaat op de voordracht 
zal worden geplaatst. 

Bij de stemming voor de derde 
kandidaat, waaraan 113 leden hebben 
deelgenomen, terwij l 144 leden de 
presentielijst hebben getekend, 
verkrijgen de heer P. A. J. Houdijk 105 
stemmen en de heer drs. H. H. de 
Klerk 3 stemmen, terwij l 3 niet 
ingevulde briefjes en 2 briefjes van 
onwaarde in de bus zijn gevonden, 
zodat de heer Houdijk als derde 
kandidaat op de voordracht zal 
worden geplaatst. 

De Voorzitter: Deze voordracht zal 
schriftelijk aan Hare Majesteit de 
Koningin worden aangeboden. 

Ik dank de leden-stemopnemers 
voor de door hen genomen moeite. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
tien moties, ingediend tijdens de 
behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
de stukken over het sociaal-econo-
misch beleid op 19, 20 en 21 januari 
1982, te weten: 

de gewijzigde motie-Groenman 
over een samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren (17 029, nr. 11); 

de motie-Brouwer en M. Bakker 
over het recht op een zelfstandig 
bestaan voor alle jongeren (17 029, nr. 
9); 

de motie-Beckers-de Bruijn over het 
principe van individualisering bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid 
(17 030, nr. 14); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17100-XV, nr. 18); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17100-XV, nr. 19); 

de motie-Willems over de kortingen 
op de ziektegelden (17 100-XV, nr. 20); 

de gewijzigde motie-Beckers-de 
Bruijn over de arbeidsvoorwaarden 
voor thuiswerkers (17 100-XV, nr. 25); 

de motie-Dekker en Oomen-Ruijten 
over een maatschappelijke dienstplicht 
voor jongens en meisjes (17 100-XV, 
nr. 24); 

de motie-De Korte en Rietkerk over 
een bijzondere koopkrachtbescher-
ming voor de 'echte' minima (17 200, 
nr. 13); 

de motie-De Korte c.s over de netto 
inkomensafstand tussen min imum-
loon en modaalloon (17200, nr. 14). 

De Voorzitter: Mij is verzocht, de 
beraadslaging te heropenen. 

Ik stel voor, aan dat verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De moties nrs.18 en 19 
(17 100-XV), hebben betrekking op de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
De inhoud hiervan is door de bewinds-
lieden positief bejegend. Zij zeggen 
dan ook toe de concrete suggesties 
van de fractie van de VVD te betrekken 
bij de vormgeving van hun jeugdplan. 
Ik verzoek u daarom deze twee moties 
nu van de agenda af te voeren en 
opnieuw op de agenda te plaatsen 
wanneer wi j over het banenplan 
respectievelijk jeugdplan zullen 
spreken. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van de heer De Korte stel ik 
voor, zijn moties 17 100-XV, nrs. 18 en 
19, van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens de mede-in-
dienster mevrouw Oomen wil ik, 
gezien de positieve en concrete 
toezegging van de Minister omtrent 
het onderzoek naar de mogelijkheden 
van maatschappelijke dienstverlening, 
motienr. 24 (17 100-XV) intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Dekker en Oomen-Ruijten (17 100-XV, 
nr. 24) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gemeend motie 
nr. 11 (17 029), te moeten wijzigen, in 
die zin dat de laatste overweging 
wordt gesplitst in twee overwegingen 
en het dictum wordt gewijzigd: geen 
adviesaanvrage meer aan de SER èn 

de Raad voor het Jeugdbeleid maar 
alleen aan de Raad voor het Jeugdbe-
leid. 

Motie 

De Voorzitter: Het lid Groenman heeft 
haar gewijzigde motie op stuk nr. 11 
(17029) in die zin nader gewijzigd, dat 
zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in de wetgeving 
werd en wordt gestreefd naar een 
grotere zelfstandigheid van jongeren; 

overwegende, dat in de afgelopen 
kabinetsperiode een aantal maatrege-
len is genomen, die de inkomensposi-
tie van jongeren ingri jpend hebben 
gewijzigd; 

overwegende, dat de nagestreefde 
zelfstandigheid van jongeren niet 
wordt bevorderd door maatregelen in 
de inkomenssfeer; 

voorts overwegende, dat de Regering 
zich ten doel heeft gesteld te komen 
tot een samenhangend jeugdbeleid; 

van oordeel, dat de onderscheiden 
wetgeving en de onderscheiden 
uitkeringsregelingen voor jongeren 
weinig onderlinge samenhang 
vertonen; 

voorts van oordeel, dat een samenhan-
gend jeugdbeleid niet voorbij kan 
gaan aan een samenhangend inko-
mensbeleid voor jongeren; 

verzoekt de Regering, over een 
samenhangend inkomensbeleid voor 
jongeren een adviesaanvrage aan de 
Raad voor het Jeugdbeleid voor te 
bereiden, waarin aan voorgaande 
overwegingen recht wordt gedaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze nader 
gewijzigde motie voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 12 (17029). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze nader 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Vanuit de 
Kamer is mij verzocht de motie over 
de individualisering, nr. 14, (17030), 
aan te houden. Ik zal dat doen tot het 
moment van het emancipatiedebat. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van mevrouw Beckers-de 
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Bruijn stel ik voor haar motie op stuk 
nr. 14 (17030) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
woordvoerders bij het betrokken 
debat en u een nadere wijziging doen 
toekomen van de gewijzigde motie nr. 
25(17100-XV). 

Motie 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn heeft haar gewijzigde motie op 
stuk nr. 25 (17 100-XV) in die zin 
gewijzigd, dat het dictum ervan thans 
luidt: 

nodigt de Regering uit, te onderzoeken, 
welke regelingen en welke aanpassin-
gen in bestaande wetgeving daarvoor 
moeten worden getroffen en hierover 
zo spoedig mogelijk aan de Kamer te 
rapporteren. 

Naar mij blijkt, wordt deze nader 
gewijzigde motie voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 29 (17 100-XV). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze nader 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een enkele zin 
uitspreken naar aanleiding van de 
wijziging van de motie van mevrouw 
Groenman. Zonder elk van de overwe-
gingen te onderschrijven, zie ik nu 
geen enkele aanleiding meer, de 
Kamer aanvaarding van deze nader 
gewijzigde motie te ontraden. 

D 
Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een enkele 
opmerking maken. 

De Voorzitter: Wilt u even gaan 
staan? Anders is het niet duidelijk. 

Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! De vorige keer hebben 
wi j de Kamer aanneming van de 
gewijzigde motie-Beckers-de Bruijn 
ontraden. Mevrouw Beckers-de Bruijn 
heeft deze motie weer gewijzigd. Nu 
mag worden uitgegaan van het idee, 
dat het onderzoek, dat ingesteld zal 
worden, niet behoeft te leiden, maar 
kan leiden tot wijzigingen in de 
bestaande wetgeving en de mogelijk-
heid openlaat dat behalve aan 

Staatssecretaris D'Ancona voert het noord. 

wijziging van de wetgeving aan 
andere regelingen wordt gedacht, 
indien het eerste niet mogelijk blijkt te 
zijn, hebben wij tegen de motie geen 
bezwaar meer. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij beperken tot een 
verklaring van onze stem omtrent 
enkele moties. 

Wij delen de mening, neergelegd in 
motie nr. 9 (17029), dat een samen-
hangend beleid moet worden gevoerd, 
dat gericht is op vergroting van de 
zelfstandigheid van jongeren. Wij 
zullen daarom voor deze motie 
stemmen. 

Wij zullen ook onze stem geven aan 
motie nr. 11 (17 029) nu deze zo 
gewijzigd is dat erin wordt aangedron-
gen op een advies van de Raad voor 
het Jeugdbeleid, waaruit wellicht een 
aanzet tot intensivering van het 
verzelfstandigingsbeleid kan voort-
vloeien. 

Wij zullen stemmen tegen motie nr. 
20 van de heer Wil lems, waarin de 
Regering wordt verzocht af te zien van 
haar voornemen om voorstellen met 
betrekking tot korting op de ziektegel-
den in te dienen, omdat wij het 
voorbarig vinden, een uitspraak te 
doen over een zaak, waarvan een 
ieder weet dat daarover een spoedad-
vies aan de SER is gevraagd en dat dit 
probleem binnenkort in de Kamer aan 
de orde komt. 

Wij zullen ook stemmen tegen de 
moties op de stukken nrs. 13 en 14 
van de heer De Korte c.s., betrekking 
hebbende op de echte minima en op 
de afstand tussen minima en modaal. 
Het regeerakkoord geeft aan dat de 
minima niet verder achteruit mogen 
gaan dan 1 % per jaar. Dat dwingt in 
de eerste plaats tot grotere offers van 
beter betaalden en het geeft uitzicht 
op de mogelijkheid om de noodzaak 
te vermijden van het discrimineren 
tussen 'echte' en 'onechte' minima. 

Wi j hebben er des te meer bezwaar 
tegen deze motie te ondersteunen, 
omdat erin geen oplossing wordt 
genoemd voor het meest dringende 
probleem op dit gebied, namelijk de 
positie van diegenen, die in woonsitu-
aties verkeren die aanleiding geven 
tot meer dan normale stookkosten. 

Wij erkennen dat de mogeli jkheid 
tot grotere offers voor de modale 
werknemer dan de minimumloners, 
beperkt is, zeker exclusief incidenteel. 
De uitspraak dat de Regering in ieder 
geval die afstand niet mag verkleinen, 
is ons echter te rigoureus. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l volstaan met het 
geven van een korte toelichting op het 
onthouden van onze stem aan de 
moties van de VVD. Wij zijn ten 
aanzien van motie nr. 13 in het debat 
al erg duidelijk geweest. De motie 
geeft in feite een vrijbrief om de 
modalen en de minima nog verder in 
koopkracht achteruit te laten gaan. 
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Willems 

Wat de motie op stuk nr. 14 betreft 
merk ik op, dat mijn fractie ernstig 
bezorgd is over de tendens tot 
denivellering, die hieruit naar voren 
komt. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even een korte 
verklaring afleggen. Nu de motie van 
mevrouw Groenman gewijzigd is, 
zoals zij is gewijzigd, ontmoet zij bij 
ons sympathie, los van de daarbij 
genoemde overwegingen. 

Dit is tevens voor ons de aanleiding 
om de motie op stuk nr. 9 van mevrouw 
Brouwer en de heer Bakker af te 
wijzen. Voor ons is de poort te open 
en te wi jd. Bovendien is de positie 
van jongeren bij diverse onderwerpen 
in de Kamer volop in discussie. Men 
denke bij voorbeeld aan de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens, 
huisvestingsvraagstukken, studiefi-
nanciering, jongerenwerkloosheid 
enz. Wij zullen tegen de motie van de 
heren de Korte en Rietkerk over 
bijzondere koopkrachtbescherming 
stemmen. Wij hebben een heldere 
afspraak met de Minister, mocht er 
zich een situatie aftekenen die wij 
geen van allen wensen. Betreffende 
de netto-inkomensafstand tussen 
minimumloon en modaalloon hebben 
wij met de Regering afgesproken dat 
wi j over niet al te lange t i jd een apart 
overleg zullen hebben over het 
inkomensbeleid en het te hanteren 
cijfermateriaal. Wij zullen dan met een 
heldere afspraak tussen Kamer en 
Regering uit de voeten kunnen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen over motie nr. 14 van de 
heer De Korte c.s. De fractie van D'66 
zal niet voor deze motie stemmen 
ondanks het feit dat wij het met de 
indieners eens zijn, dat de afstand in 
inkomens tussen minimumloon en 
modaalloon zich niet verder laat 
verkleinen. 

Wij hebben echter vastgesteld dat 
dit als wenselijkheid niet alleen in het 
regeerakkoord is vastgelegd, maar dat 
bovendien de Minister uitdrukkelijk 
heeft verklaard, dat dit streven op dit 
moment onderdeel uitmaakt van het 
regeringsbeleid. Daarbij komt dat in 
de motie de term 'echte minima' ten 
tonele wordt gevoerd. Hiertegen 
hebben wi j in dit verband bezwaar. 
Het onderwerp zal bovendien ook nog 
eens in een afzonderlijk debat ter 
sprake komen, zodat wi j , zo nodig 

daarop nog nader kunnen ingaan op 
grond van feiten en argumenten die 
dan door de Regering naar voren 
worden gebracht. Om deze reden 
vinden wij het dus niet wenselijk onze 
stem aan deze motie te geven. 

Wij zullen onze stem waarschijnlijk 
evenmin geven aan de motie op stuk 
17 029, nr. 9 van mevrouw Brouwer 
en de heer Bakker, omdat over 
hetzelfde onderwerp van onze kant 
een motie is ingediend door mevrouw 
Groenman waarin onze wensen beter 
worden weergegeven. Wanneer 
echter, onverhoopt, de motie van 
mevrouw Groenman zou worden 
verworpen, zijn wij bereid als second 
best onze stem aan de motie van 
mevrouw Brouwer en de heer Bakker 
te geven. 

De nader gewijzigde motie-Groenman 
(17 029, nr. 12) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF en het GPV tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Brouwer en M. Bakker 
(17029, nr. 9) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Willems (17 100-XV, nr. 20) 
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, alsmede 
van de fractie van de PvdA het lid 
Moor voor deze motie hebben 
gestemd. 

De nader gewijzigde motie-Beckers-de 
Bruijn (17 100, nr. 29) wordt bij zitten 
en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-De Korte en Rietkerk (17 200, 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De motie-De Korte c.s. (17200, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV en de RPF 
vóór deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
17 200 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met hoofdstuk XVtl (Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne) van de 
rijksbegroting voor 1982 (17 100-XVII) 
en over: 

de motie-Lankhorst over een plan 
tot integratie van het milieubeleid 
17 100-XVII, nr. 33); 

de motie-Braams en P. M. Blauw 
over een snelle verlening van vergun-
ningen voor saneringsactiviteiten 
(17 100-XVII, nr. 35); 

de motie-Braams c.s over het 
leggen van een geluidsheffing op 
nieuwe auto's (17 100-XVII, nr. 36); 

de motie-Braams c.s. over een 
flexibeler uitvoering van de Hinderwet 
(17 100-XVII, nr. 37); 

de motie-Braams c.s. over verbete-
ring van vergunningenprocedures 
(17 100-XVII, nr. 38); 

de motie-Oomen-Ruijten c.s. over 
provinciale afvalstoffenplannen 
(17 100-XVII, nr. 39); 

de motie-Willems over schadelijke 
milieu-effecten in Nederland van 
buitenlandse kerncentrales (17 100-
XVII, nr. 40); 

de motie-De Boois c.s. over onder-
zoek naar verwijdering van kolenresi-
duen (17 100-XVII, nr. 41); 

de motie-De Boois over verwijdering 
van kolenresiduen (17 100-XVII, nr. 
42); 

de motie-De Boois over een IMP-af-
valstoffen (17 100-XVII, nr. 43); 

de motie-Veldhoen en Mik over het 
gebruik van schone technologieën 
(17 100-XVII, nr. 44); 

de motie-Tommei c.s. over het 
project 'integratie mil ieubeleid' 
(17 100-XVII, nr. 45); 

de nader gewijzigde motie-Toussaint 
over het in dienstverband treden van 
medische specialisten (14 182, nr. 50, 
herdruk); 

de gewijzigde motie-De Korte c.s. 
over de aanbevelingen van de 
Commissie-Erdbrink (16507, nr. 18); 

de motie-Dees c.s. over ombuiging 
in de kosten van de ziekenfondsverze-
kering (17 100-XVII, nr. 48); 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
actie Nederland Oké (17 100-XVII, nr. 
49); 

de motie-Dees c.s. over de georga-
niseerde jeugdtandverzorging 
(17 100-XVII, nr. 51); 

de motie-Dees c.s. over de kinder-
tandverzorgenden (17 100-XVII, nr. 
52); 
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Voorzitter 

de motie-Dees c.s. over de capaciteit 
aan hartoperaties (17 100-XVII, nr. 
53). 

De Voorzitter: De heer Lankhorst 
heeft mij meegedeeld, dat hij zijn 
amendementen, voorkomende op 
stuk nr. 31 , intrekt. 

Mij is verzocht, de beraadslaging te 
heropenen. Ik stel voor, aan dat 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou graag nog een korte 
verduideli jking wil len aanbrengen wat 
betreft motie nr. 35, die is ingegeven 
door de wens om de door de Regering 
beschikbaar gestelde gelden voor 
sanering zo snel mogeli jk te benutten. 
Als door procedures ernstige vertra-
gingen ontstaan, vloeit het geld terug 
naar de algemene middelen en het is 
dan wellicht niet meer beschikbaar 
voor milieuhygiënische zaken. Ik denk 
met name aan de situatie in Nieuwe-
gein, waar het uitgloeien van grond 
nu niet dreigt door te gaan. 

Tevens wi l ik een wijziging aanbren-
gen in mijn motie op nr. 37. Ik heb 
geprobeerd mijn gedachten nu in een 
taal te verwoorden, die geheel in 
overeenstemming is met het debat 
dat in 1980 heeft plaatsgevonden over 
de wijziging van de Hinderwet. Ik heb 
het met name toegespitst op de 
toezegging van de bewindsman om te 
zorgen voor een circulaire waardoor 
een flexibele toepassing mogelijk zal 
zijn. De motie is ingri jpend gewijzigd. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Braams c.s. 
(17 100-XVII, nr. 37) is in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor de uitvoering 
van de Hinderwet richtlijnen zijn 
opgesteld, met name ten aanzien van 
afstanden die aangehouden moeten 
worden tussen activiteiten van 
verschillende, nader gespecificeerde 
aard; 

overwegende, dat in verband met de 
invoering van de gewijzigde Hinderwet 
een groot aantal aanvragen om een 
Hinderwetvergunning is ingediend, 
waarbij de toepassing van de bestaan-
de richtlijnen leidt tot bezwaren tegen 
de voortzetting van een gevestigd 
bedrijf; 

overwegende, dat dit inbrengen van 
bezwaren tot ingrijpende verande-
ringen kan leiden in situaties die 
eerder door de betrokkenen als 
aanvaardbaar werden beschouwd; 

overwegende, dat bij de behandeling 
van de Wijziging van de Hinderwet 
deze knelpunten zijn gesignaleerd en 
een nieuwe circulaire van de Ministers 
van Landbouw en Visserij en van 
Volksgezondheid en Mil ieuhygiëne is 
toegezegd; 

van mening, dat de toegezegde 
circulaire thans dringend nodig is om 
tot de beoogde individualisering van 
bedrijven bij de verlening van een 
Hinderwetvergunning te kunnen 
komen; 

vraagt de Regering, op korte termijn 
de toegezegde circulaire op te stellen 
in goed overleg tussen de betrokken 
ministeries, de VNG en het Landbouw-
schap, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze gewijzigde motie is mede-onder-
tekend door de leden P. M. Blauw, 
Rietkerk, De Korte en Dees. 

Zij krijgt nr. 54 (17 100-XVII). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l de motie op nr. 42 
intrekken daar zij voor een groot deel 
overbodig is geworden. De Staatsse-
cretaris heeft namelijk in het debat 
aangekondigd dat kolenresiduen 
onder de algemene maatregelen van 
bestuur van de Afvalstoffenwet zullen 
vallen. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Boois c.s. (17 100-XVII, nr. 42) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l de motie op nr. 43 
wijzigen. Ik ben in eerste instantie te 
luchthartig geweest over 
de procedurele moeili jkheden, die 
hierbij toch te verwachten zijn. Ik 
meen dat met de nieuwe tekst de 
procedures soepeler zullen verlopen 
en er geen moeilijkheden kunnen 
ontstaan. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-De Boois 
(17 100-XVII, nr. 43) is in die zin 
gewijzigd, dat het dictum thans luidt: 

'verzoekt de Regering, bij het indicatief 
meerjaren programma afvalstoffen 
ook de chemische afvalstoffen te 
betrekken,'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 55 (17 100-XVII). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou in een tweetal door 
ons ingediende moties een wijziging 
willen aanbrengen. De eerste wijziging 
betreft motie nr. 52, over de positie 
van de kindertandverzorgenden. Wij 
hebben kennis genomen van de 
opmerking dat te veel wildgroei in de 
paramedische beroepen moet worden 
voorkomen. Ik wi l dan ook in het 
dictum beter tot uitdrukking brengen, 
dat de opleiding en het beroep van 
kindertandverzorgenden en mondhy-
giënisten als twee differentiaties, als 
twee loten aan één stam moeten 
worden gezien. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Dees heeft zijn 
motie op stuk nr. 52 (17 100-XVII) 
gewijzigd in die zin, dat na de woorden 
'Wet Paramedische Beroepen' wordt 
toegevoegd: 'bij voorkeur binnen het 
beroep van mondhygiënist, ' . 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 56 (17 100-XVII). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De volgende wijziging 
betreft mijn motie op stuk nr. 48. Er 
moet nog steeds een invull ing 
worden gevonden voor de door het 
kabinet beoogde ombuiging van f 175 
min. op jaarbasis en f87,5 min. voor 
1982. Ik stel vast dat het kabinet vóór 
de debatten over volksgezondheid 
geen besluit tot invull ing van dit 
bedrag heeft genomen. Ik stel ook 
vast dat tijdens de debatten door de 
Minister geen duidelijkheid over de 
invulling is gegeven. Voorts stel ik 
vast dat de Minister uitsluitend heeft 
toegezegd de alternatieven voor de 
eigen bijdrage te zullen bestuderen. 
Dat kost, naar de woorden van de 
Minister, enkele maanden. Wij zijn 
dus terug naar 'Af'. 
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Dees 

Onze fractie vindt dat, gezien de 
noodzaak van de ombuigingen, 
onverantwoord. Er kunnen niet 
opnieuw maanden voorbij gaan 
voordat eindelijk een beslissing door 
het kabinet wordt genomen. In de 
motie wil len wi j dan ook aandringen 
op een spoedige beslissing op dit 
punt. Wij menen dat uitgesproken 
moet worden dat de beslissing van 
het kabinet uiterlijk in de vroege 
Voorjaarsnota, die per 1 maart is 
toegezegd, moet worden meegedeeld. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Dees heeft zijn 
motie op stuk nr. 48 (17 100-XVII) 
gewijzigd in die zin, dat het dictum 
thans luidt: 

'verzoekt de Regering, spoedig een 
beslissing te nemen en de Kamer 
daarvan uiterlijk in de vroege Voor-
jaarsnota op de hoogte te stellen,'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 57 (17 100-XVII). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Een 
korte reactie op de gewijzigde moties 
lijkt mij op zijn plaats. Het dictum van 
de motie op stuk nr. 37 van de heer 
Braams betreft een activiteit die al in 
gang is; aan het opstellen van 
bedoelde circulaire wordt gewerkt. 
Over het op te stellen concept zal 
overleg plaatsvinden met de betrokken 
ministeries, de VNG en het Landbouw-
schap. Het dictum van de motie komt 
mij daarom overbodig voor. De 
overwegingen in de motie zijn 
tamelijk cryptisch geformuleerd, 
vermoedelijk omdat het tekstonderde-
len zijn die niet meer in de context 
van vorige debatten staan. Ik heb er 
eerder op gewezen dat dit een 
onjuiste indruk kan wekken. Wat in de 
motie wordt gevraagd, is al aan de 
gang. 

Over de motie op stuk nr. 43 van 
mevrouw De Boois zoals die nu 
gewijzigd is, merk ik op dat van mijn 
kant de intentie om te komen tot een 
IMP chemisch afval, uiteindelijk 
gekoppeld aan het IMP afvalstoffen, 
aanwezig is. Voor 1983 nog apart, 
wil len wij geen vertraging krijgen bij 
het IMP afvalstoffen, dat al in gang is 

gebracht, maar in 1984-'85 zal de 
gevraagde koppeling tot stand 
worden gebracht. Ik neem aan dat de 
tekstwijziging van mevrouw De Boois 
in de richting gaat van wat ik nu zeg. 
Als hier geen twijfel over bestaat, dan 
heb ik daar geen problemen mee. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de gewijzigde motie waarin mij 
wordt verzocht, de opleiding voor 
kindertandverzorgenden in Nijmegen 
te continueren, blijf ik bij hetgeen ik al 
eerder heb gezegd. Ik deel de overwe-
gingen niet. Ik heb een evaluatie 
nodig en daarna zal ik de kwestie 
bekijken. Wel is de toevoeging een 
verbetering van het dictum. 

Wat de gewijzigde motie betreft, 
waarin wordt gevraagd, de Kamer de 
inhoud van de verschillende aangedra-
gen alternatieven mede te delen, 
moet ik zeggen dat ik de conclusies 
van de heer Dees over hetgeen in de 
onderlinge discussie naar voren is 
gebracht niet kan delen. 

Mijn toezegging dat ik de Kamer zo 
snel mogelijk op de hoogte zal 
brengen, zal ik vanzelfsprekend 
gestand doen, maar ik denk niet dat 
dit op 1 maart as. zal kunnen. Uiteraard 
zal ik de Kamer zo snel mogelijk 
nader informeren. Ik heb daarom 
geen behoefte aan deze motie en 
moet zelfs aanvaarding ervan ontra-
den, met name gelet op de expliciet 
genoemde datum. 

De Voorzitter: De heer Braams vraagt, 
in vierde termijn te mogen spreken. 

Ik stel voor, hem daartoe gelegen-
heid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de woorden van de 
Staatssecretaris, dat de formulering 
van mijn motie 17 100-XVII, nr. 37 te 
cryptisch is, bestrijden. Zij blijkt voor 
insiders volstrekt duidelijk te zijn. In 
het dictum ligt het accent op goed 
overleg en op het feit dat de circulaire 
bij het ingaan van de nieuwe Hinder-
wet, 1 november 1981, was toegezegd. 
Wij hebben haar echter nog steeds niet 
ontvangen. Vandaar dat ik meen dat de 
motie gehandhaafd moet blijven. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik weet 
niet of de heer Braams mij wel of niet 
tot de insiders rekent, maar hoe dan 
ook, ik wi l toch enige afstand nemen 
van met name de tweede en derde 
overweging die naar mijn mening een 
verkeerde indruk kunnen wekken. 

Oorspronkelijk is inderdaad toegezegd 
dat de circulaire er zou zijn op het 
moment waarop de gewijzigde 
Hinderwet van kracht werd, dus 
november 1981. Het stadium van 
voorbereiding op dat moment was 
helaas niet ver genoeg om de circulaire 
ook rond te hebben. Dat zij prioriteit 
heeft, wordt onderkend en dat zij er zo 
snel mogelijk moet komen, heb ik ook 
al toegegeven. Wat dit betreft, behoef 
ik mijn betoog in derde termijn dan 
ook niet te herhalen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik hecht eraan, door 
middel van een stemverklaring vooraf 
over de gewijzigde motie van de heer 
De Korte (stuk nr. 18, 16 507), de 
positie van de CDA-fractie te markeren 
met betrekking tot het door ons al 
eerder bepleite degressieve tariefstel-
sel voor de verrichtingen van medische 
specialisten. 

Ik herinner aan de bijdrage van mijn 
fractiegenoten Weijers en Van Rooijen 
bij de behandeling van de nota 
Kostenbeheersing en ik herinner aan 
de discussie over het arbeidsvoorwaar-
denoverleg 1980, welke toen de 
motie-Engwirda heeft opgeleverd, 
waarin de toepassing van een degres-
sief tarief, zo mogelijk in combinatie 
met een abonnementstarief, is 
bepleit. Ook verleden week heb ik de 
Minister gevraagd, het degressieve 
tarief te wil len bevorderen met 
erkenning van de omstandigheid dat 
daarbij enkele problemen moeten 
worden overwonnen. De Minister 
heeft zulks toegezegd. 

De motie van collega De Korte is 
derhalve in dubbel opzicht overbodig, 
nl. gelet op die toezegging èn gelet op 
de aanvaarding van de motie-Engwir-
da destijds. Nieuw in de motie is het 
pleidooi voor vergroting van de 
instroom van jonge specialisten. Ik 
onderschrijf dat pleidooi, maar wi l 
niet door vóór de motie te stemmen 
uitsluitend de koppeling leggen 
tussen het degressieve tarief en de 
vergroting van de instroom. De 
koppeling met bevordering van 
dienstverband bij voorbeeld is mijns 
inziens minstens zo belangrijk. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik wi l namens mijn 
fractie vooraf een stemverklaring 
afleggen over de gewijzigde motie-De 
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Mik 

Korte, 16 507, stuk nr. 18. Zoals blijkt 
uit de indiening van de door de 
Kamer in 1980 aanvaarde motie-Eng-
wirda zijn wij voorstander van 
degressieve tarieven. Ook een 
bevordering van de instroom van 
jonge specialisten heeft onze steun, 
getuige ons standpunt dat wij de 
afgelopen jaren in de Kamer hebben 
ingenomen. 

Toch zullen wi j deze motie niet 
steunen, omdat aanvaarding ervan op 
dit moment ertoe zou kunnen leiden 
dat de afbouw van de positieve 
restposten wordt vertraagd en omdat 
het realiseren van een dienstverband 
voor specialisten, zoals door ons in een 
andere motie mede is bepleit, daardoor 
zou kunnen worden belemmerd. 

De wetsontwerpen 17 100-XVII, nrs. 
19 en 4 worden, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

De motie-Lankhorst (17 100-XVII, nr. 
33) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De motie-Braams en P. M. Blauw 
(17 100-XVII, nr. 35) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF, de 
PSP en de CPN voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Braams c.s. (17 100-XVII, nr. 
36) 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 PSP, de 
CPN en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Braams c.s. 
(17 100-XVII, nr. 54) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF en 
de PPR voor deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Braams c.s. (17 100-XVII, nr. 
38) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Oomen-Ruijten c.s. (17 100-
XVII, nr. 39) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De motie-Willems (17 100-XVII, nr. 40) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-De Boois c.s. (17 100-XVII, 
nr. 41) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De gewijzigde motie-De Boois 
(17 100-XVII, nr. 55) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De motie-Veldhoen en Mik (17 100-
XVII, nr. 44) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Tommei c.s. (17 100-XVII, nr. 
45) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De nader gewijzigde motie-Toussaint 
(14 182, nr. 50, herdruk) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV en de RPF 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-De Korte c.s. 
(16 507, nr. 18) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De gewijzigde motie-Dees c.s. (17100-
XVII, nr. 57) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

Aangezien de uitslag van de stemming 
bij zitten en opstaan overdemotie-Bec-
kers-de Bruijn (17 100-XVII, nr. 49) niet 
duidelijk is, wordt besloten, hierover 
hoofdelijk te stemmen. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

De motie wordt met 73 tegen 61 
stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden: 

Lankhorst, Leerling, Meijer, Mertens, 
Mik, Müller-van Ast, Niessen, Van 

Nieuwenhoven, Nuis, Nypels, Van 
Ooijen, Patijn, Poppe, De Pree, Rienks, 
Roethof, Van Rossum, Salomons, 
Schaapman, Schaper, Schreuders, 
Van der Spek, Spieker, Stoffelen, 
Tazelaar, Tommei, Toussaint, Ter 
Veer, Ter Veld, Veldhoen, Veldhuizen, 
De Visser, Van der Vlies, K. G. de 
Vries, De Waart, Wagenaar, Wallage, 
Waltmans, Wessel-Tuinstra, Wilbers, 
Wil lems, Wöltgens, Worrel l , Zijlstra, 
Van den Anker, E. C. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
Van den Bergh, De Boois, Brinkhorst, 
Broekhuis, Brouwer, Buurmeijer, 
Castricum, De Cloe, Cotterell, Dekker, 
Van Dis, Duinker, Engwirda, Epema-
Brugman, Van Es, Haas-Berger, Van 
der Hek, Herfkens, Jabaaij, Knol, 
Kohnstamm, Konings, Kosto en de 
Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: 

Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Lansink, Lubbers, 
Mateman, Van Muiden, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Oomen-Ruijten, 
Ploeg, Rietkerk, Van der Sanden, 
Schartman, Scherpenhuizen, Scholten, 
Schutte, Smit-Kroes, Van den Toorn, 
Verkerk-Terpstra, Van Vl i jmen, B. de 
Vries, Waalkens, Wolters, Van Aarden-
ne, Aarts, Van Amelsvoort, Andela-
Baur, Van Baars, Beinema, J . D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, 
Bolkestein, Borgman, Braams, Braks, 
Buikema, Cornelissen, Couprie, Dees, 
Dijkman, Van Eekelen, Van Erp, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Faber, Frinking, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Gualthérie van 
Weezel, Hennekam, Hermans, Van 
lersel, Jacobse, Joekes, Keja, De Korte 
en Korte-van Hemel. 

De motie-Dees c.s. (17 100-XVII, nr. 
51) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Dees c.s. (17 100-
XVII, nr. 56) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Dees c.s. (17 100-XVII, nr. 
53) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd. 
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Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen achteraf over 
de onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een verklaring 
afleggen over de motie nr. 44 (17 100-
XVII) van de heren Veldhoen en Mik. 
Hoewel wi j de terminologie van het 
dictum niet tot de onze zouden wil len 
maken, menen wi j dat de bedoeling 
goed is en de doelstelling schoon. Om 
die reden hebben wij de motie 
gesteund. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben de motie van 
de heren Braams en P. M. Blaauw op 
stuk nr. 35 (17 100-XVII) niet gesteund, 
omdat wi j de vrees van de indieners 
dat geld zou overbli jven, niet delen. 
Integendeel, wi j vrezen met grote 
vrees dat er geld te kort komt. 

De motie van de heer Braams c.s. 
op stuk nr. 38 (17 100-XVII) hebben wi j 
niet gesteund, omdat het de bedoeling 
van deze motie is de beroepsmogelijk-
heden die de Inspecteur van de 
Volksgezondheid heeft in vergunnin-
genprocedures, te beperken dan wel 
geheel af te schaffen, hetgeen wij een 
onjuiste zaak vinden. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de 
nader gewijzigde motie van de heer 
Toussaint op stuk nr. 50 (14182) 
gestemd. In de eerste plaats vinden wi j 
het onjuist om van bovenaf dit op te 
leggen. Wij wil len de keuzevrijheid, wat 
dit betreft, handhaven. Dienstverband 
is een mogeli jkheid, maar vrije 
vestiging is ook een mogeli jkheid. 

In de tweede plaats blijkt uit de 
studie van deWiardi Beckmanstichting 
dat het in dienstverband nemen van 
medisch specialisten nogal wat 
financiële consequenties heeft. In dat 
verband is over enkele honderden 
miljoenen gesproken. Wij wi l len dat 
geld liever aan andere dingen in de 
gezondheidszorg besteden. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XVI (Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de 
rijksbegroting voor 1982 (17 100-XVI). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Hermans (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Een nieuwe leiding op het 
Ministerie van CRM. Niet alleen een 
nieuwe politieke leiding, maar ook de 
ambtelijke top vertoont nieuwe 
gezichten. De grote steden rukken op 
naar het Ministerie van CRM. Er is de 
laatste jaren nogal wat te doen 
geweest op en rond het Ministerie 
van CRM, in positieve maar ook in 
negatieve zin. 

De vorige bewindslieden van CRM 
komt in ieder geval de eer toe, een 
aanzet gegeven te hebben tot uitvoe-
ring van onder andere de decentrali-
satie. Zonder de forse inzet van de 
voorgangster van deze Minister is het 
nog maar de vraag of de Kaderwet, 
met al haar beperkingen, de eindstreep 
had gehaald; een woord van dank aan 
de vorige bewindslieden is op zijn 
plaats. 

Een nieuwe leiding; ook nieuwe 
geluiden? Er zal veel, heel veel 
moeten gebeuren met het CRM-beleid. 
De onvermijdelijke beleidskeuzen 
moeten op zeer korte termijn gemaakt 
worden. Deze Staatssecretaris is 
tamelijk goed bekend met het werk-
veld. De Minister draagt enige naam 
als burgemeester van een redelijk 
grote gemeente. In dit kader een citaat 
van een Franse pol i t icoloog: 

'Is het nodig een groot man te 
wezen om een groot Minister te zijn? 
Volstrekt niet. Het is voldoende om in 
grote gebeurtenissen gemengd te 

worden en geluk te hebben. Want een 
goede politiek wordt alleen beoordeeld 
naar haar resultaten'. 

Kijken wi j naar die resultaten tot nu 
toe dan heeft de Kamer, behoudens 
de zeer magere toelichting op de 
nadere ombuigingen, tot op heden 
weinig gemerkt van de nieuwe 
tandem op CRM. Natuurlijk is de ti jd 
te kort geweest om deze bewindslieden 
harde verwijten te maken maar wat 
wel opvalt zijn de vele min of meer 
krasse uitspraken in kranten, tijdschrif-
ten, op de radio en TV. 

Allerlei losse flodders van ideeën 
vlogen ons om de oren. Enige 
consistentie heb ik daar niet of 
nauwelijks in kunnen ontdekken. Toch 
verwacht ik van deze bewindslieden 
een consistent en met andere depar-
tementen gecoördineerd beleid. 

De plaatsen taakvan het CRM-beleid 
is dringend aan een herijking toe in de 
huidige verzorgingsstaat. Daarnaast 
werd de afgelopen tijd gekenmerkt als 
een t i jd waarin de uitvoering van de 
decentralisatie gedeeltelijk gestalte 
heeft gekregen. 

Mijnheer de Voorzitter! Waartoe zijn 
wij gekomen? Er zijn ongeveer 800 
gemeenten en 11 provincies in 
Nederland. Tevens zijn er enige 
gewesten en samenwerkingsorganen 
die lokale of regionale taken uitvoeren, 
vooral ook op het gebied van sociaal-
culturele gebeurtenissen. Verder tref 
je aan: landelijke koepel-organisaties, 
plaatselijke instellingen, regionale 
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ondersteuningsinstellingen, provincia-
le en interprovinciale bundelingen, 
behartigingsorganisaties, provinciale 
kristallisatieposten en/of organen, 
raden van (al of niet) democratische 
planning op zowel lokaal, regionaal 
als provinciaal niveau, algemene 
ondersteuningsorganen, bureaus van 
landelijk contact, vele inspecties, 
enzovoorts. 

Van al deze organisaties of appara-
ten kan gesteld worden, dat zij 
plannen maken, programma's moeten 
uitvoeren dan wel dat ze op de één of 
andere manier controle moeten 
uitoefenen en/of bijstand moeten 
leveren. Gelet op het feit dat het werk 
zodanig ingewikkeld is, vindt er met 
name door de professionele werkers 
een schier oneindig heen en weer 
geschrijf en overleg plaats. Onder de 
dekmantel van decentralisatie moet 
dat alles dan ook nog gepland en 
geprogrammeerd aan de rijksoverheid 
worden voorgelegd, alvorens het via 
de rijksbijdrageregeling naar het 
niveau van verdeling gesubsidieerd 
kan worden. 

Indien je uitrekent, hoeveel plannen 
en programma's vervolgens in dat 
systeem beoordeeld moeten worden, 
hoeveel menskracht dat vergt en 
hoeveel deskundigheid daarvoor 
aanwezig zou moeten zijn, dan is het 
niet te verwonderen dat er een hoge 
mate van moedeloosheid, gebaseerd 
op ongeloof waargenomen kan 
worden. 

In een ti jd van noodzakelijke 
versobering komt men met een 
geldverslindend bureaucratisch 
weinig op de praktijk gericht systeem. 
In een ti jd waarin je het meer en meer 
van eigen bijdragen en vrijwil l igers-
werk moet hebben, gaat de verdeling 
van het geld zitten in geschrijf tussen, 
en overleg van, proffessionals. In een 
tijd waarin de overheid noodgedwon-
gen op alle niveaus menskracht moet 
ontberen, voert men een beleid dat 
juist ongeloofli jk veel menskracht 
vergt. De burger druipt hoofdschud-
dend af en het gevaar is niet denkbeel-
dig dat het welzijnswerk in zijn meest 
brede vorm wordt verafschuwd. De 
voor het welzijnsbeleid gereserveerde 
gelden vervliegen in genoemde 
structuren en komen maar gedeeltelijk 
op de juiste plaats terecht. 

De juiste plaats is toch het uitvoerend 
werk dat de zelfstandige kracht van de 
mens ondersteunt en versterkt? Het 
uitvoerend werk van onder andere de 
gezinsverzorging en de maatschappe-
lijke dienstverlening aan bejaarden, 
dat naar de mening van de VVD een 

hoge prioriteit zou moeten krijgen, 
kan daar de dupe van worden. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat deze 
werkvormen gevrijwaard zijn van de 
gesignaleerde situatie. 

Ook mag men uit mijn woorden niet 
de conclusie trekken dat alle organisa-
ties over één kam kunnen worden 
geschoren. Objectieve beschouwers 
van het welzijnsveld zullen echter 
beamen dat veel te veel geld aan de 
strijkstok van elkaar beconcurrerende 
instellingen blijft hangen. 

Daarbij, of beter gezegd daar dwars 
doorheen, is de afgelopen jaren een 
aantal ombuigingsoperaties uitge-
voerd dat die ontwikkelingen alleen 
maar heeft versterkt. Wij zijn langza-
merhand aangeland bij een situatie 
waarin de toeters en bellen van de 
verschillende begrotingsposten zijn 
verwijderd. 

Het is nu meer dan ooit noodzakelijk 
om te komen tot een duidelijke 
prioriteitenstelling. Bovendien is het 
al te voorspellen dat, naast de reeds 
aangebrachte ombuigingen, de 
vroege Voorjaarsnota voor het 
CRM-beleid, over enige weken in de 
Kamer, wellicht opnieuw bezuinigin-
gen met zich zal brengen. Verdere 
ombuigingen in de komende jaren 
behoren zeer wel tot de mogelijkheden. 
Wat zal de consequentie daarvan zijn? 
Een versterking van de zojuist geschet-
ste situatie? Dat moet te allen tijde 
worden voorkomen. Noodzaak 
nummer één daarvoor is een duidelijk 
prioriteitenbeleid. 

Prioriteiten binnen het CRM-gebied, 
maar dan wel in coördinatie met 
aangrenzende beleidsgebieden, zoals 
Volksgezondheid, Onderwijs en 
Justitie. 

Immers, de raakvlakken zijn overdui-
delijk en vaak lopen zij nog in elkaar 
over. 

Welke voorzieningen wil len wi j in 
de verzorgingsstaat van de komende 
jaren in stand houden en op welk 
niveau? Bij welke voorzieningen 
vragen wi j een eigen bijdrage aan de 
gebruiker? Waar hebben wi j beroeps-
krachten nodig en op welke plaatsen 
geven wij vooral de voorkeur aan 
vrijwill igers? Dat alles moet passen in 
een beleid waarin werkelijk wordt 
gekeken naar de echte behoeften van 
de mensen zelf. 

In zijn boek 'De markt van welzijn 
en geluk' van het vorige jaar toont 
Hans Achterhuis overduidelijk aan, 
dat de voortdurende uitbreiding van 
de welzijnszorg de zelfstandige kracht 
van de mens niet bepaald heeft 
versterkt. Ik druk mij nu enigszins 
eufemistisch uit. 

Voor die prioriteitenstelling, 
waarop ik zojuist heb gedoeld, 
moeten criteria worden opgesteld. 
Uiteindelijk moet bij de politieke 
toetsing het beleid worden vastge-
steld. De tijd dringt. De VVD acht het 
urgent, dat nog vóór het zomerreces 
een debat plaatsvindt aan de hand 
van een door deze bewindslieden 
opgesteld prioriteitenschema, afge-
stemd op de 'aanpalende' beleidster-
reinen van de zojuist genoemde 
departementen. Waarom deze 
tijdsdruk? Wij wil len graag, dat dit 
debat vóór hetzomerreces plaatsvindt, 
omdat dan zowel de lagere overheden 
als organisaties en instellingen 
ruimschoots voor het nieuwe jaar en 
voor de opstelling van hun begrotin-
gen hiermee rekening kunnen houden. 

Noodzaak nummer twee betreft de 
al jaren door mijn fractie als urgent 
aangeduide vereenvoudiging van de 
procedures, welke nu in de overgangs-
fase van het decentralisatieproces aan 
de lagere overheden wordt opgelegd. 
In het blad 'Binnenlands Bestuur' van 
18 december 1981 ontplofte wederom 
een losse flodder van de nieuwe 
bewindslieden van CRM. Ook zij 
wil len een vereenvoudiging van de 
procedures. De wijze waarop zij dit 
wensen en wat zij wensen is tot 
heden verborgen gebleven. 

Als ik de gehele vereenvoudiging 
van procedures en de ontwikkeling 
dienaangaande bij het sociaal-culture-
le werk bekijk, kom ik tot de conclusie, 
dat de manier van bezuinigen in de 
nota van wijziging van deze bewinds-
lieden weinig zorgvuldig is geweest. 
Ruim f 17 miljoen wordt gekort op de 
rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel 
werk om vervolgens door middel van 
post 158 van het rijksplan weer f 10 
miljoen via een centraal gestuurd 
beleid aan de vier grote steden te 
geven. Dat is geen sluipende, maar 
klauwende centralisatie. Dit is volstrekt 
in tegenspraak met de lijn die naar 
onze mening moet worden doorgetrok-
ken. 

Als noodzaak nummer drie, logisch 
volgend op de twee voorafgaande, 
noem ik de plaats en de taak van het 
Departement van CRM zelf. In de 
voorstellen van de Commissie-Vonhoff 
wordt aan CRM een coördinatiefunctie 
toegedacht, welke onder andere kan 
worden ingevuld aan de hand van een 
samenhangend prioriteitenbeleid. 

Daarnaast heeft mijn fractie de 
afgelopen jaren meermalen betoogd 
- daarvoor heeft zij ook grote steun in 
de Kamer gekregen - dat een conse-
quent, van alle franje ontdaan decen-
tralisatiebeleid onvermijdelijk conse-
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quenties moet hebben voor de 
personeelsformaties op het Ministerie 
van CRM. 

Wederom zegt de Minister in een 
interview, dat decentralisatie en 
inkrimping van het ambtelijke apparaat 
geen communicerende vaten zijn. 

Akkoord! Wanneer echter geen 
consequenties op middellange 
termijn worden getrokken, zal de 
gesignaleerde situatie niet verbeteren. 
Ik ga niet de betogen van de afgelopen 
jaren herhalen, maar de bewindslieden 
zullen, naar ik hoop, beamen, dat nu 
echt de consequentie van de vereen-
voudigde uitvoering van de decentra-
lisatiegedachte gestalte krijgt. Ik hoop 
dat ik van de bewindslieden hierop 
een positief antwoord krijg. 

Wellicht dat een van CRM onafhan-
kelijke organisatie een beleidsplan 
kan ontwerpen met betrekking tot de 
gevolgen van de decentralisatie voor 
de ambtelijke bezetting op het 
ministerie. 

Hoe moet ik in dit verband de 
onlangs ontvangen berichten interpre-
teren dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken 71 arbeidsplaatsen op het 
departement van CRM wil verwijde-
ren? Hierop verneem ik graag een 
antwoord van de Minister. 

Ik heb nog enkele opmerkingen 
over het door Minister Van der Louw 
gelanceerde idee om werkloze 
jongeren met een bijstandsuitkering 
te verplichten maatschappelijke 
werkzaamheden te verrichten. De 
laatste tijd is het tamelijk stil geworden 
rond deze problematiek. Is de Minister 
bezweken voor de vele kritiek uit zijn 
eigen partij op dit punt, of mogen wi j 
binnenkort een uitgewerkt plan 
hierover verwachten? Wellicht kan de 
Minister nu al meer onthullen over 
zijn ideeën. De VVD heeft op dit punt 
enige vragen. 

Om wat voor verplichtingen gaat 
het? Wie betreft het? Betreft het de 
aan de Bijstandswet gerelateerde 
uitkeringsgerechtigden? Betreft het 
wellicht ook WW-ers? Welke leeftijd 
geldt? Is leeftijd het enige criterium? 
Wat rechtvaardigt de stelling, dat het 
alleen jongeren en niet andere 
groepen zou moeten betreffen? Om 
wat voor soort werk gaat het? Kan de 
Minister iets zeggen over de aard en 
omvang? 

Mag een verzorgingsmaatschappij 
van hen die worden 'verzorgd' een 
tegenprestatie vragen en, zo ja, op 
grond waarvan? 

Welke consequenties heeft een 
dergelijke regeling voor de toepassing 
van het begrip 'passende arbeid'? 

Welk soort werkzaamheden is in het 
kader van een dergelijke regeling 
maatschappelijk nuttig en zal tegelij-
kertijd geen concurrentievervalsing 
op de arbeidsmarkt tot gevolg 
hebben? 

Welk bedrag van het inkomen moet 
men inleveren, indien men dit 'werk' 
zou weigeren? 

Wie organiseert het plan en wie 
wordt belast met de verantwoordeli jk-
heid voor de uitvoering? 

Ik kom tot een aantal andere 
punten. Op de begroting staat nogal 
een fors aantal bedragen voor 
onderzoek en studie. Als men de 
posten optelt, komt men tot een 
bedrag van 15 min. gulden. Een vraag 
van de fractie van de VVD is, of niet 
juist in een ti jd van ombuigingen eens 
kritisch gekeken moet worden naar 
deze uitgaven-categorie. Dit moet 
bekeken worden, mede in relatie met 
de plaats en taak van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 

De reorganisatie van de koepels is 
langzamerhand goed vastgelopen. Ik 
begrijp dat de Minister van Volksge-
zondheid haar medewerking nog 
steeds niet heeft gegeven. De Kamer 
heeft door aanvaarding van de motie 
van collega Meijer als termijn de 
datum 1 januari 1982 genoemd, 
waarop voorstellen van de koepels 
zelf binnen zouden moeten zijn. De 
VVD-fractie heeft geconstateerd dat 
dit niet het geval is. Gaarne horen wi j 
het oordeel van de Minister over het 
voorstel om een onafhankelijke 
commissie te belasten met het 
uitwerken van de reorganisatie van de 
landelijke koepels. 

Onduidelijk voor mijn fractie is 
- zeker na de onlangs gehouden UCV 
over de Kunsten — de verhouding van 
de mogelijke Wet op de kunsten en de 
Kaderwet specifiek welzijn. Hoe ziet 
de Minister deze verhouding? Wordt 
nu niet in feite al door de Minister, de 
eerst verantwoordelijke voor de 
Kaderwet, deze wet uitgehold 
voordat überhaupt is begonnen met 
de invull ing daarvan? 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is een uitgebreide 
commissievergadering geweest. De 
Minister heeft toen zeer uitgebreid 
geantwoord op de vragen omtrent de 
problematiek die de heer Hermans nu 
aangeeft. Ik vraag mij af of het 
gebruikelijk is dat alles dat reeds is 
besproken, herhaald wordt. 

De heer Hermans (VVD): Ik heb dat 
gedaan in het kader van de lijn van de 
gehele welzijnsplanning. Als wij dus 
praten over decentralisatie gaat het 

ook juist om de hele invoering van de 
Kaderwet. Als de Minister meent dat 
hij in de UCV daarover uitgebreid 
heeft gesproken en dat hij er niets aan 
toe te voegen heeft, dan hoor ik dat 
van hem. Ik zou het niettemin erg 
jammer vinden. 

Het perspectief van de monumenten-
zorg dreigt zeer snel zorgelijk te 
worden. Dat is onwenselijk. Het in 
stand houden van waardevolle 
monumenten bepaalt mede sterk het 
gezicht van een land. 

In manjaren uitgedrukt dreigen de 
activiteiten snel terug te lopen van 
ongeveer 7600 in 1980 tot slechts 
3500 in 1985. Daarentegen vormt het 
stuwmeer van aanvragen ongeveer 
enkele mil jarden, terwij l er waarschijn-
lijk voor ongeveer 1 mld. aan bestek-
klare plannen ligt. 

De afbraak betekent een verloren 
gaan van zeer gespecialiseerde 
werkgelegenheid en bedrijven. Een 
subsidie van 32% betekent in de 
praktijk een investering van 100%. De 
multiplier is dus erg groot. 

Wil de bewindsman zich in positieve 
zin bekennen tot de monumentenzorg 
en op korte termijn in een beleidsnotitie, 
passend in een algehele prioriteitenbe-
paling, aan de Kamer zijn voornemens 
voor de korte en middellange termijn 
bekend maken? Wordt deze sector 
tevens ingevuld bij het banenplan van 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid? 

Het is geen eenvoudige zaak 
waarvoor deze bewindslieden zich 
geplaatst zien. 
Ik hoop en verwacht dat deze bewinds-
lieden de moed zullen hebben, het roer 
fundamenteel om te gooien. Over de 
exacte invulling van de door mijn 
fractie aangegeven lijn zullen natuurlijk 
de nodige politieke discussies noodza-
kelijk zijn. Veel zal afhangen van het 
beleid dat deze bewindslieden presen-
teren. Ik wens hun sterkte toe en zeg 
ook steun toe wanneer zij de aangege-
ven lijnen volgen. Laat als parool voor 
de komende jaren gelden: De beste 
uitweg uit een moeili jkheid is ter dwars 
doorheen. 

D 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is al weer drie jaar 
geleden dat de VVD-fractie in haar 
medianota vroeg om een slagvaardig 
beleid; of desnoods alleen maar een 
beleid. Het ging ons om een beleid, 
dat inspeelde op de technologische 
ontwikkelingen bij de telecommunica-
tie en er niet achteraan holde. Maar 
wat we toen niet voorzagen is inmid-
dels gebeurd. Men heeft niet op die 
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ontwikkelingen ingespeeld, men heeft 
er ook niet achteraan gehold, men is 
gewoon stil blijven staan. 

Het duidelijkst is dat aan het licht 
gekomen bij het gebrek aan beleid 
rond het gebruik van de kabel. Vrijwel 
alle woningen in ons land zijn aange-
sloten op het telefoonnet en bijna 
70% ook nog eens op het kabel-TV-net. 
Beide netten hebben miljarden 
guldens gekost. Maar het gemiddelde 
aantal telefoongesprekken per 
inwoner per dag is slechts 1. En het 
kabel-TV-net wordt alleen 's avonds 4 
a 5 uur gebruikt. Verder mag er niets 
gebeuren, terwij l de kabel tientallen 
gebruiksmogelijkheden biedt. De 
vorige minister stelde dat zij een 
adempauze nodig had, ten einde de 
omroepwereld en de overheid in staat 
te stellen zich op passende wijze op 
het satellietentijdperk voor te bereiden. 
De memorie van toelichting voor de 
begroting van dit jaar komt niet 
verder dan te stellen dat er op kleine 
schaal proeven genomen worden. 

Eigenlijk heeft de overheid tot nu 
toe niets anders gedaan dan het 
huidige omroepbestel zorgvuldig te 
koesteren en nieuwe ontwikkelingen 
zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Voor dat conservatieve beleid kan 
déze minister niet verantwoordeli jk 
gesteld worden. Maar onze hoop dat 
hij een wat vernieuwender beleid zou 
gaan voeren heeft wel een eerste 
deuk gekregen. Ik doel hierbij dan op 
zijn verbod om televisieprogramma's 
van de Russische omroepsatelliet via 
de kabel in de Nederlandse huiskamer 
te brengen. Ik vraag me dan ook af of 
dat verbod niet in strijd is met het 
verdrag van Rome, dat de vrije 
ontvangst van radio- en televiesiesig-
nalen garandeert, mits de producent 
van die signalen daartegen geen 
bezwaar heeft. Bovendien is het 
belangrijk dat de Russische bevolking 
in de toekomst ook Westerse program-
ma's kan ontvangen. Graag zou ik van 
de Minister hierop antwoord wil len 
hebben. 

Overigens is dit verbod ook in strijd 
met de kabelnota van de vorige 
minister, die alles tot de kabelnetten 
wi lde toelaten, mits niet specifiek op 
Nederland gericht of beheerst door de 
commercie. Ronduit teleurstellend is 
het dat de Minister zich met zijn 
verbod verschuilt achter het feit dat 
het om een communicatiesatelliet zou 
gaan en niet om een omroepsatelliet. 
Als de Russen er geen bezwaar tegen 
hebben dat wij naar hun programma's 
zitten te kijken, waarom verbiedt de 
Minister dit dan toch? 

Het kamerlid Keja voert het woord voor de VVD. 

Overigens dienen zich al weer nieuwe 
problemen aan. Delta Teledistributie, 
het samenwerkingsverband tussen 
Deltakabel, Elsevier - NDU en Vroom 
en Dreesman heeft mij en enkele 
collega's uit andere fracties laten 
weten dat zij een aandeel heeft 
worden in de Engelse Satellite 
Television en begin maart gaat 
starten met 7 uur per week uit te 
zenden. Al snel zal dat 21 uur per 
week worden. Engelstalige televisie-
programma's met reclameboodschap-
pen, zullen in geheel West-Europa te 
ontvangen zijn via de OTS2. Gaat de 
Minister het doorgeven hiervan op de 
kabel ook verbieden, ook als de 
reclame niet specifiek op ons land 
gericht is? In dit verband heb ik ook 
nog een andere vraag: hoe staat de 
Minister tegenover het gebeuren 
dat in de Nederlandse STER-uitzen-
dingen steeds vaker voor produkten 
reclame wordt gemaakt met de 
mededeling: ook verkrijgbaar in 
België? wij doen dan toch in feite 
precies datgene wat wi j andere 
landen wil len verbieden? 

Inmiddels heeft het gebrek aan 
beleid tot een complete chaos geleid. 
De Minister schat, volgens zijn 
antwoord op een van de vragen, het 
aantal illegale TV-zenders op 200. Al 
eerder hebben wi j gehoord dat het 
aantal illegale radio-zenders de 30.000 
is gepasseerd. Van beide soorten 
uitzendingen kan gesteld worden dat 
zij grote populariteit bij de bevolking 

genieten. Denkt de Minister dit alles 
nog de kop in te kunnen drukken via 
het opsporingsapparaat van de 
radiocontroledienst? 

Het overheidsbeleid heeft er toe 
geleid dat er nog steeds geen defini-
tieve regeling is voor regionale 
omroepen, laat staan voor lokale 
omroepen. Ziet de Minister enig 
verband tussen aan de ene kant dit 
gemis en aan de andere kant het 
aanwezig zijn van zoveel illegale 
omroepstations? 

Van fractiegenoten heb ik vernomen 
dat Minister Van der Stoel ons idee 
ondersteunt dat de Wereldomroep 
uitzendingen in de Poolse taal gaat 
verzorgen om de bevolking daar wat 
ruimere informatie te geven. Is de 
Minister bereid hierover contact op te 
nemen met de Wereldomroep? 

Door dat afwezig blijven van een 
vernieuwend beleid kan ook de pers 
in de toekomst verder in moeilijkheden 
komen. Natuurlijk lijdt ook de pers 
onder de economische teruggang en 
uitbreiding van STER-zendtijd kan die 
situatie nog ongunstiger maken. In de 
memorie van toelichting wordt al 
gesuggereerd dat ook de verliezen, 
ontstaan door de uitbreiding van 
reclamezendtijd, betrokken zullen 
kunnen worden bij een mogelijk in te 
voeren compensatieregeling. 

Is de Minister echter bereid om te 
onderzoeken of de pers ook op andere 
manieren dan via het gedrukte woord 
kan informeren? Ik denk hierbij bij 
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voorbeeld aan het gebruik van de 
kabel. Het aanreiken van nieuwe 
mogelijkheden lijkt ons nog altijd 
beter dan het geven van steun. Het 
behoeft toch ook geen wet van Meden 
en Perzen te zijn dat het oudste 
informatiemedium, de pers, ten 
eeuwigen dage tot het bedrukken van 
papier blijft veroordeeld? 

Het Nieuwsblad van het Noorden 
won kort geleden een kort geding van 
de NOS over het wel of niet uitgebreid 
mogen publiceren van omroeppro-
gramma's. Wij hebben hierop positief 
gereageerd, niet omdat, zoals sommi-
ge dagbladen suggereerden, wi j het 
omroepbestel 'onderuit ' wil len halen, 
maar omdat wi j het de plicht van een 
journalist, dus van een krant, vinden 
de lezers zo uitvoerig mogelijk 
voor te lichten. Het is toch vreemd dat 
de pers het ene moment steen en 
been klaagt over de terugloop van het 
advertentie-aanbod, terwij l zij zich 
daarna beperkt in het geven van 
informatie om omroepbladen in stand 
te houden, bladen waarvoor de 
advertenties een belangrijke bron van 
inkomsten vormen. 

Beperking van het geven van 
informatie is ook het gevolg van de 
overheidspolitiek met betrekking tot 
de sport. Ik denk hierbij aan de 
televisieuitzendingen, of eigenlijk het 
achterwege blijven daarvan in 
verband met de reclame op sportac-
commodaties. Van het begin af aan 
hebben wi j gewaarschuwd voor de 
nadelige gevolgen daarvan, zowel 
voor de televisiekijker als voor de 
sportwereld zelf. Zo kreeg ik het 
vorige jaar na het stellen van schrifte-
lijke vragen over een geweigerde 
TV-uitzending van de voetbalwedstri jd 
Heerenveen -DS'79, een verontwaar-
digde brief van de Stichting tot 
behoud van betaald voetbal in 
Heerenveen. 

Enthousiaste Friezen werkten 
keihard om via reclameborden op het 
veld wat extra inkomsten voor hun 
club te verwerven en als dank kwam 
dan het TV-verbod. 'Wij voelen ons op 
een ontstellende manier genomen en 
ook onrechtmatig behandeld,' zo 
schreef men letterlijk. Dit alles is 
natuurlijk ook onbegrijpelijk als we bij 
andere sporten de reclameborden 
constant op de beeldbuis zien rondvlie-
gen. Dat roept natuurlijk een gevoel 
van willekeur op. Het is ook een 
beleid van willekeur! 

Gelukkig mochten de TV-kijkers 
afgelopen zondag wel genieten van 
de voetbalwedstrijd Feijenoord-Ajax, 
maar dan wel in het Feijenoordstadion, 

met een dubbele rij reclameborden, 
voor een stadion volgens de reclame-
regeling conform art. 11 van de 
Omroepwet absoluut verboden. Want 
die regeling laat maar één rij reclame-
borden toe, terwijl er meerdere rijen 
aanwezig waren. Heeft de Minister 
voor Feijenoord een uitzondering 
gemaakt door deze uitzending niet te 
verbieden? Of vreesde men misschien 
een kijkersopstand bij strikte hantering 
van die idiote regels? 

Ik geloof dat het èn in het belang 
van de kijkers èn in het belang van de 
sport is als de overheid haar beleid 
ten aanzien van de reclame bij 
sportuitzendingen grondig wijzigt. Ik 
wil de Minister hier dringend toe 
uitnodigen. 

Als we over sport spreken, kunnen 
wij niet voorbij gaan aan de kommer 
en kwel in het betaalde voetbal. Van 
het plan tot gezondmaking van het 
betaalde voetbal is na 4 jaar nog niets 
terecht gekomen. Eerder het tegen-
deel, de toestand wordt steeds 
zorgwekkender. De totale schuldenlast 
is inmiddels opgelopen tot zo'n 70 
miljoen gulden, ondanks de begelei-
ding van het Budget Bewakings 
Instituut, ondanks de vele miljoenen 
guldens subsidie van de rijksoverheid 
en ondanks het voor de exploitatie 
gebruiken van de miljoenen gemeen-
telijke subsidies. 

Naar onze mening is hiermee 
duidelijk aangetoond dat wij op de 
verkeerde weg zijn. Natuurlijk is het 
dan gemakkelijk de betaalde voetbalor-
ganisaties als de grote boosdoeners 
aan te wijzen. Maar evengoed kan de 
Kamer de hand in eigen boezem 
steken. Het aan overheidssubsidie 
stellen van kostenverhogende 
voorwaarden draagt ook weinig bij tot 
gezondmaking. 

Ik denk hierbij aan de eis tot 
invoering van een ca.o. en het verbod 
tot invoering van shirtreclame. 

Aan de derde eis, namelijk de 
afschaffing van het transfersysteem, 
is men nog niet eens toegekomen. 

In ieder geval is hiermee aangetoond 
dat ook de overheid niet in staat is een 
zinnige bijdrage te leveren tot gezond-
making van dit betaalde voetbal, 
ondanks de miljoenen subsidies. 

Terecht trekken de gemeentelijke 
overheden zich dan ook geleidelijk 
terug. Het wordt namelijk dringend 
tijd dat het betaalde voetbal zijn eigen 
verantwoordelijkheid weer gaat 
dragen. 

De overheid kan niet zorgen dat het 
publiek op de sportvelden terugkomt, 
wel het voetbal zelf. 

De VVD-fractie voelt dan ook niets 
voor het aangaan van een tweede 
vierjarenplan tot die gezondmaking. 
Het betaalde voetbal wil shirtreclame 
invoeren; dat mag de overheid niet 
tegenhouden. 

De Nederlandse Sport Federatie 
heeft zich teleurgesteld getoond en 
noemt het zelfs onaanvaardbaar dat 
de sport relatief het meest moet 
bezuinigen binnen de CRM-begroting. 
Dat is natuurlijk wel te begrijpen, 
maar daar kan tegenover worden 
gesteld, dat het vorige jaar de sport zo 
ongeveer de enige sector in CRM was 
die niet behoefde in te leveren. 

Onbegrijpelijk vinden we wel dat 
deze bezuinigingen in belangrijke 
mate gezocht worden bij de landelijke 
organisaties op het gebied van de 
sport, terwij l de post stimulering van 
de sport met eenzelfde bedrag 
verhoogd wordt als de organisaties 
moeten inleveren. Dat vinden we 
onbegrijpelijk. 

Van de Nederlandse Sport Federatie 
vernamen wi j dat de Minister heeft 
geadviseerd te bezuinigen op het 
bedrag van de 'oude toto-gelden', 
groot 3 mil joen, en de gelden, 
gereserveerd voor automatisering. 

Maar al 2 jaar geleden werd in de 
algemene ledenvergadering besloten 
- ik was daar als gast bij - die toto-
gelden te bestemmen voor een begin 
van pensioenvoorziening van het 
personeel. Dat is toch nu niet weer 
terug te draaien? 

De automatiseringsgelden zijn 
bestemd om te komen tot een betere 
bedrijfsvoering bij de Nederlandse 
Sport Federatie en bij de afzonderlijke 
bonden. Een ingestelde werkgroep 
studeert erop hoe dat moet geschie-
den. Is dat nu ineens niet meer nodig? 
Heeft de Minister vooraf overleg 
gepleegd met de sportwereld voordat 
hij de posten waarop bezuinigd moest 
worden aanwees? 

Een zaak waar de Minister maar 
zijdelings bij betrokken is, is het 
schoolzwemonderwijs. Juist bij dit 
onderwerp tonen veel gemeenten een 
bezuinigingsdrift. Dat lijkt ons een te 
betreuren gang van zaken. Niet alleen 
dat de werkgelegenheid bij zwemon-
derwijzers hiermee terugloopt, en hun 
opleiding is ook een CRM-zaak via de 
erkenning van de opleiding, veel 
ernstiger is het dat kinderen in ons 
land niet meer zullen leren zwemmen. 
En het lijkt ons nodig dat, juist in een 
waterrijk land als het onze, kinderen 
niet alleen leren rekenen, lezen en 
schrijven, maar ook leren zwemmen. 
Is de Minister het hiermee eens en wi l 
hij daarover dan overleg voeren met 
zijn collega van onderwijs? 
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Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! In mijn korte 
bijdrage wi l ik me beperken tot twee 
sectoren van beleid, die lijken te 
passen in het prioriteitenlijstje van 
deze nieuwe bewindslieden en 
aansluiten bij het liberale ideaal van 
geli jkwaardigheid van de individu. 

Helaas is de praktijk nog ver van dit 
ideaal verwijderd. Een groot aantal 
Nederlanders lijkt nog schrikbarend 
intolerant jegens mensen die er anders 
uitzien, anders denken of anders 
doen. Dat geldt niet alleen voor 
mensen met een andere huidskleur, 
of voor zigeuners of woonwagenbewo-
ners, dat geldt evenzeer voor gehan-
dicapten of ouderen, die eveneens 
nog maar al te vaak het predikaat 
'anders' in de zin 'niet geli jkwaardig' 
krijgen. O, niet officieel en openlijk, 
maar daarom niet minder effectief. 

Een van de meest boeiende aspecten 
in dit tijdsbestel is dat betrokkenen 
zelf, en met name gehandicapten en 
ouderen, dit predikaat niet meer voor 
lief nemen en, vanuit een nieuw 
zelfbewustzijn, steeds feller en 
nadrukkelijker de plaats opeisen die 
hun als gelijkwaardige medemens 
toebehoort: in het hart van onze 
samenleving. Recente voorbeelden, 
zoals strijdbare acties en initiatieven 
van gehandicapten zelf in het lnterna-
tionaal Jaar van Gehandicapten en de 
unieke protestdemonstratie van 
duizenden ouderen enkele weken 
geleden hier op het Binnenhof, zijn er, 
in mijn ogen, verheugende uitingen 
van. 

De VVD steunt hen van harte in dit 
emancipatieproces opdat we toegroei-
en naar een samenleving, waarin 
geen beleid wordt gevoerd over en 
voor maar zonder hen, maar waarin 
ook zij zelf actief mee vorm kunnen 
geven aan de inkleuring van onze 
pluriforme samenleving. Het over-
heidsbeleid dient daarbij in onze ogen 
primair gericht te zijn op het versterken 
van de zelfstandige kracht, opdat hun 
stem in het gedecentraliseerde, 
gedemocratiseerde besluitvormings-
proces gehoord en niet gesmoord 
wordt. Juist daarom is een bundeling 
van krachten, zoals dat binnen 
Ouderenbonden of binnen het 
Nationaal Orgaan Gehandicaptenbe-
leid gebeurt, noodzakelijk, als onder-
steuning van het uitvoerende werk op 
gedecentraliseerd niveau. Zijn de 
bewindslieden het tot zover met mij 
eens? En zo ja, dan nu de praktijk. 

Neem nu het NOG. Toen de gehan-
dicaptenorganisaties en het particulier 
initiatief de eerste stappen zetten op 

weg naar de thans gerealiseerde 
unieke samenwerkingsvorm, is dat 
door bewindslieden en parlement niet 
alleen met gejuich begroet, maar ook 
gestimuleerd. Het is ons dan ook een 
raadsel hoe deze bewindslieden het 
NOG, dat reeds in statu nascendi van 
onschatbare waarde bleek te zijn, 
hebben kunnen en durven confronte-
ren met zo vergaande bezuinigingen 
dat het werk bijkans weer onmogeli jk 
wordt gemaakt. Hoe is dat te ri jmen 
met het antwoord op vraag 5: 'dat 
optimale ruimte zal worden geschapen 
voor initiatieven van met name 
burgers en organisaties in achterstand-
situaties, onder andere door meer 
financiële middelen'? Een mooie 
volzin, maar niet meer dan een hap 
lucht, als de aangekondigde bezuini-
gingen voor het NOG zouden door-
gaan! 

Wat heeft het Internationale Jaar 
van Gehandicapten, waarin tal van 
activiteiten zijn opgestart, het zelfbe-
wustzijn van mensen met een handi-
cap, terecht, is opgekrikt en bij 
niet-gehandicapten, hopelijk, een 
begin van begrip is gekweekt voor 
het feit dat mensen met een handicap 
'erbi j ' horen, voorz in gehad als alles 
het jaar daarop weer dreigt dood te 
bloeden omdat de bewindslieden het 
NOG geen ruimte wil len geven voor 
beleid? Het moge duidelijk zijn dat dit 
voor de VVD onaanvaardbaar is. Wij 
zijn er gelukkig mee dat onze ex-coali-
tiegenoten er net zo over denken, 
zodat wi j onze beide amendementen 
in goed overleg 'in elkaar konden 
schuiven' voor meer geld voor het 
NOG om de uitvoerende taken te 
kunnen continueren in afwachting van 
de uitvoering van de motie-Meijer/Her-
mans/Beinema met betrekking tot 
herstructurering van landelijke 
koepelorganisaties. Het amendement 
heeft de leden inmiddels bereikt. 

De heer Worrell (PvdA): Mevrouw 
Verkerk spreekt over haar oude 
coalitiepartners. Heeft zij de vorige 
oppositie van haar amendement in 
kennis gesteld en haar gevraagd dit 
mede te ondertekenen? Misschien zou 
dan in dit parlement eindelijk de 
bezorgdheid over het beleid voor de 
gehandicapten niet op politieke 
afweging berusten maar op een 
gezamenlijke mening. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): Ik 
begrijp de strekking van de vraag van 
de heer Worrell en ik zou het toejui-
chen, als - dit is in het verleden 
gebeurd - dit soort zaken kamerbreed 
werden uitgedragen en in beleid 
werden geëffectueerd. Uit de rest van 

mijn verhaal zal de heer Worrell 
begrijpen, dat ik juist die bijna-
unanimiteit in de Kamer op dit gebied 
buitengewoon waardeer en ook graag 
zou wil len handhaven. 

Mijnheer de Voorzitter! In antwoord 
op vraag 12 stelt de Minister dat 'de 
bepaling van prioriteiten in het 
CRM-beleid een politieke keuze is 
welke ten principale tot stand komt in 
overleg tussen Staten-Generaal en de 
bewindslieden'. Zo hoort het ook. 
Voor de prioriteitstelling binnen het 
gehandicaptenbeleid heeft dat 
overleg echter de afgelopen jaren 
uitvoerig plaatsgehad. Dat hoeven we 
niet nog een keer te doen. En het is 
ronduit treurig dat na al die jaren 
praten thans toch weer over die 
prioriteiten, waarover in dit huis 
consensus bestaat, door deze bewinds-
lieden wordt geschreven 'dat het nog 
niet zeker is of ..." en 'dat er nog geen 
begin van ti jdsplanning is over... ' enz. 
in antwoord op alle vragen naar 
concretisering van het gevraagde 
beleid. Ter voorkoming van een 
herhaling van jarenlang gevoerde 
discussies, als constructieve bijdrage 
tot beleidsbepaling voor 1983 en 
volgende jaren, heb ik er behoefte aan 
een motie aan de Kamer voor te 
leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Verkerk-
Terpstra wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat met betrekking tot 
het gehandicaptenbeleid voor zover 
dit onder het departement van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk ressorteert, een- en andermaal 
in de Kamer is aangedrongen op een 
beleid, gericht op: 

1. verschuiving van intra-naar 
extramurale vormen van dienstverle-
ning (inclusief uitvoering van de 
motie-G. M. P. Cornelissen c.s. 
(kamerstuk 14406, nr. 19) en realise-
ring projecten gezinsbegeleiding voor 
thuiswonende gehandicapten en/of 
MBD-kinderen); 

2. planmatige realisering van meer 
kleinschalige voorzieningen voor 
gehandicapten met zo nodig eigen-
soortige financieringsmodellen 
(inclusief boerderijprojecten, fasehui-
zen, begeleide kamerbewoning enz. 
enz.); 

3. snelle invoering van nieuwe, aan 
de praktijk aangepaste erkenningsnor-
men voor dagverbli jven, gezinsvervan-
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Voorzitter 

gende tehuizen en andere woonvor-
men voor lichamelijk, zintuiglijk, 
geestelijk" en meervoudig gehandicap-
ten; 

4. ondubbelzinnige regelstelling 
voor medezeggenschap van gehandi-
capten en/of ouders van gehandicap-
ten in intramurale voorzieningen, 
vooruit lopend op eventuele algemene 
democratiserings wetgeving; 

van mening, dat er thans lang genoeg 
gepraat is over uitgangspunten en 
prioriteiten van beleid; 

verzoekt de Regering, het hierboven 
geschetste beleid te concretiseren en 
daarvan uiterlijk in de memorie van 
toelichting op de CRM-begroting 1983 
een samenhangend beeld te geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 59 (17 100-XVI). 

D 
Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Begin januari 
1982 verscheen in NRC Handelsblad 
een lezenswaardig artikel, getiteld 
'Econometrie bouwt niet meer dan 
luchtkastelen', dat treffend illustreert 
hoe wi j allen, de bejaarden, politici en 
hulpverleners in feite jaren aan het 
lijntje zijn gehouden met de schone 
belofte dat een econometrisch 
onderzoek licht zou brengen in de 
complexe materie van verschuiving 
van intramurale naar extramurale 
zorg. Dat het licht zou brengen en 
beleidsaanbevelingen zou opleveren 
voor een beleid waarin ouderen 
zolang mogelijk in de eigen omgeving 
zelfstandig zouden kunnen blijven 
wonen, waarvan een samenhangend, 
beleid zou komen, dat een remmende 
werking zou hebben op de sterk 
gestegen kosten voor gezondheids-
zorg en maatschappelijke dienstverle-
ning, bij gelijkblijvend hulpniveau. 

Mij is thans duidelijk dat wi j blij zijn 
gemaakt met een dode mus. Het 
rapport 'dienstverlening en gezond-
heidszorg' van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau spreekt boekdelen. 

Twee conclusies daaruit: de eerste: 
het huidige aanbod van professionele 
voorzieningen voor bejaarden en het 
gebruik daarvan konden geen substi-
tutierelaties vastgesteld worden, enz. 

De tweede: het voorgaande sluit 
niet uit dat er potentiële substitutiemo-
gelijkheden tussen professionele 
voorzieningen onderling zijn, die in 
beginsel door beleid te verwezenlijken 
zijn'. 

Mi jn vraag: wat doen de bewinds-
lieden met dergelijke conclusies? En 
misschien nog belangrijker: wat 
moeten wij daar nu mee? Jaren 
geleden bepleitte ik namens de VVD 
al een vooruitzien in beleid en een 
verschuiving van het CRM-beleid 
gericht op de toekomstige demografi-
sche ontwikkelingen. Over enkele 
jaren is onze samenleving fundamen-
teel anders van structuur door een 
groot percentage bejaarden en 
hoogbejaarden. Destijds keken velen 
mij glazig aan toen ik erover sprak zo 
van 'wat leutert die VVD?' Nu, enkele 
jaren later, onder druk van diezelfde 
demografische ontwikkeling en de 
terechte emancipatie van ouderen, 
heft men de handen ten hemel en 
weet men, ook op CRM, zich geen 
raad met een beleid, als antwoord op 
diezelfde demografische ontwikkelin-
gen. 

Vier jaar geleden niet, toen de 
toenmalige Staatssecretaris - dat is 
geen verwijt aan deze bewindslieden -
ons een econometrische studie 
beloofde als panacee voor de proble-
men die voor ons lagen. Of mogen wi j 
van deze bewindslieden wel een visie 
verwachten op het toekomstige beleid 
voor de snel groeiende groep ouderen 
in onze samenleving? Willen de 
bewindslieden uiteenzetten welk 
beleid hen voor ogen staat? 

Wat gebeurt er met de democratise-
ring en dus medezeggenschap van de 
ouderen in bejaardenoorden, nu de 
Raad van State kennelijk een negatief 
advies heeft uitgebracht? 

Wat zijn overigens de motieven 
voor dat negatieve advies? Wat 
gebeurt er met de 'wijkfuncties' voor 
bejaardenoorden? Wat wordt er 
beslist over aanleunwoningen, 
zorgwoningen en semi-zelfstandige 
woningen voor ouderen? Waar en 
wanneer kunnen wi j een duidelijke 
beleidsvisie tegemoet zien op zoge-
naamde tussenvoorzieningen tussen 
bejaardenoorden en verpleeghuizen? 
Wanneer kan eindelijk een regeling 
voor alternatieve financiering van 
bejaardenoorden tegemoet worden 
gezien? 

Reeds jaren bepleiten wi j , bijna 
kamerbreed, een andere regeling om 
een einde te maken aan de situatie 
dat bewoners van bejaardenoorden 
hun zuur verdiende spaarcentjes als 
sneeuw voor de zon zien verdwijnen 
en vri j snel aangewezen zijn op 
bijstand, terwijl bewoners in verpleeg-
huizen hun spaargeld zien groeien, 
zonder dat zij er nog van kunnen 
genieten. 

Mevrouw Comelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Verkerk pleit 

voor een nieuwe financieringsregeling 
voor de bejaardenoorden. Heeft de 
fractie van de VVD dan al een keuze 
gemaakt uit de verschillende modellen 
die ons zijn voorgelegd in de studie-
Gijsbers? 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Comelissen weet dat destijds dat 
rapport is afgewezen en dat men op 
het Ministerie van CRM zou studeren 
op nieuwe mogelijkheden. Ik wil die 
studie zo langzamerhand wel eens 
afgerond zien. Ik herhaal dat ik heb 
gezegd dat dit geen verwijt betekent 
aan het adres van deze bewindslieden. 
Het wordt echter wel t i jd dat er 
eindelijk een oplossing komt. Dit 
behoort budgettair-neutraal te 
gebeuren. 

Mevrouw Comelissen (CDA): De 
studie van de commissie-Gijsbers is 
nog niet in de Kamer aan de orde 
geweest. Door wie zijn de daarin 
gedane voorstellen dan afgewezen? Is 
dat door de fractie van de VVD 
gebeurd? 

Mevrouw Verkerk-Terpstra: De 
Staatssecretaris heeft ons bij zijn 
aantreden als Staatssecretaris van 
CRM doen weten dat dit rapport hem 
niet voldoende handvatten gaf voor 
een alternatieve financiering of voor 
een keuze. Als ik mij goed herinner 
hebben mevrouw Comelissen en ik 
daarover nog samen gedebatteerd, 
maar dat is al weer een paar jaar 
geleden. Ik vind het echter zo'n 
belangrijk onderwerp, juist omdat het 
zo onrechtvaardig bij de mensen zelf 
overkomt, dat ik de volgende motie 
aan de Kamer wi l overleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Verkerk-
Terpstra, Hermans en Keja wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat - budgettair 
neutraal - gestreefd moet worden 
naar een evenwichtiger financierings-
model voor bejaardenoorden en 
verpleegtehuizen; 

verzoekt de Regering, voor het eind 
van 1982 te komen tot een voorstel, 
dat recht doet aan een rechtvaardiger 
stelsel van financiering (en eigen 
bijdrage) van verzorgingskosten van 
bewoners van bejaardenoorden en 
verpleegtehuizen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 60 (17 100-XVI). 
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Verkerk-Terpstra 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
komt nu eindelijk de Voorlopige Raad 
voor het Bejaardenbeleid? 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens mijn fractie wi l ik 
mevrouw Verkerk een paar vragen 
stellen. 

De Voorzitter: Een paar vragen lijken 
mij wel wat veel. 

De heer Worrell (PvdA): Een vraag 
dan, mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Verkerk heeft een tiental punten 
opgesomd. Wij hebben de afgelopen 
drieëneenhalfjaar met haar partijge-
noot Staatssecretaris Wallis de Vries 
stuk voor stuk over deze punten 
gediscussieerd. Van dat beleid is niets 
terechtgekomen. Mevrouw Verkerk 
stelt weliswaar dat deze Staatssecre-
taris nog geen schuld treft, maar ik 
vind toch dat zij achter deze katheder 
wat minder recht van spreken heeft 
bij het oplossen van problemen 
waarvoor zij drieëneenhalfjaar de ti jd 
heeft gekregen en waarvoor op geen 
enkele wijze het beleid is geconcreti-
seerd. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik had een 
dergelijke interruptie van de heer 
Worrell vanzelfsprekend verwacht en 
zoals mevrouw Cornelissen zegt: ook 
al veel eerder. 

De heer Worrell (PvdA): Ik heb al uw 
punten de revue laten passeren. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): Ik 
hoop in ieder geval dat de heer 
Worrell nu als lid van een van de 
regeringspartijen constructiever dan 
in het verleden wi l meewerken, toen 
hij slechts negatieve opmerkingen 
maakte. Ik ben het met hem eens dat 
wij de afgelopen jaren alleen maar 
over deze punten hebben gesproken. 

De heer Worrell, mevrouw Cornelis-
sen, de heer Hermans en mijn fractie 
zijn er allemaal getuige van geweest 
dat er, worstelend en wel, richtlijnen 
zijn uitgezet, beleidslijnen zijn ontwik-
keld en suggesties zijn gedaan aan de 
bewindslieden. Een van deze sugges-
ties is in het begin van die drie jaar 
gedaan. Er is niets van terechtgeko-
men. 

Andere suggesties zijn pas in de 
loop der jaren in constructief overleg 
in de Kamer tot een zekere vormgeving 
gekomen. Het is nu ti jd, dat er, na zo'n 
drieëneenhalfjaar, eindelijk op 
concreet beleid wordt afgestuurd in 
plaats van bij de beantwoording van 
de schriftelijke vragen nu te vernemen, 

dat er eerst overleg met de Kamer 
moet zijn over prioriteiten. Dat 
overleg wil ik niet weer opnieuw 
houden omdat er toevallig nieuwe 
bewindslieden zijn. Je mag toch 
verwachten dat er enige continuïteit 
in het beleid is en je mag in ieder 
geval verwachten dat de Kamer er 
dan op aandringt dat de continuïteit in 
het beleid niet ophoudt bij praten, 
maar inderdaad beleid wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! De Rutgers-
stichting, de Protestantse Stichting 
voor Verantwoorde gezinsvorming en 
de Schorerstichting hebben ons er 
met kracht van argumenten van 
overtuigd, dat de aangekondigde 
besnoeiing op hun budget van 10 tot 
12% rampzalige gevolgen zal hebben 
voor de hulpverlening aan met name 
jongeren. 

Mijn fractiegenoot Dees heeft er bij 
de begroting van het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
reeds op gewezen dat het geen pas 
geeft om, in afwachting van het 
beloofde beleidsplan van het Ministe-
rie van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne en het Ministerie van CRM, de 
hulpverlening te snoeien. 

Mijn fractie acht dit onaanvaardbaar 
en wenst voor het komende jaar de 
drie hulpverleningsorganisaties f 
400.00 extra te geven. Een amen-
dement ter zake heb ik reeds aan de 
Voorzitter overgedragen. Ik zie de 
antwoorden van de bewindslieden 
met belangstelling tegemoet. Ik 
verwacht dat ze een korte ambtstermijn 
zullen hebben maar in de t i jd dat ze 
nog zitten, wens ik ze erg veel succes. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij waardeerden in de 
vorige bewindslieden een betrokken-
heid in hun werk, die we ook bij hun 
opvolgers in de volle vierjarige 
periode verwachten te ervaren. 

Wie zich als woordvoerder bij de 
CRM-begrotingsbehandeling bezint 
op wat nu gezegd moet worden en 
herleest wat vorige malen gezegd is, 
komt tot de ontdekking dat stellingen, 
vermaningen en aansporingen uit 
vorige jaren in de taaie werkelijkheid 
van een eerder verslechterde dan 
verbeterende situatie nog niet 
achterhaald of overbodig zijn gewor-
den: 

'Het Departement van CRM mag niet 
volstaan met een afwachtende en 
volgende rol, maar moet vooruitziend 
en medebepalend te werk gaan'. 

'In tijden waarin de materiële en 
immateriële zorgen toenemen, mag 
juist een departement met een aantal 

zorgfuncties bepaald niet meer dan de 
gemiddelde besparingen opbrengen, 
eerder minder.' 'In onze tijd is het 
ontbreken van idealen en vooruitzich-
ten een frequent thema.' 

Dit reeksje voorbeelden is met vele 
uit te breiden. Het besef dat dergelijke 
uitspraken wel in het verleden gedaan 
zijn, maar geen verleden tijd zijn, kan 
ons in de stemming brengen van de 
Prediker, die schreef: 

'Alle dingen zijn onuitsprekelijk 
vermoeiend (....). Wat geweest is, dat 
zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal 
gedaan worden; er is niets nieuws 
onder de zon.' 

Maar dat was niet zijn laatste en 
hoogste wijsheid. Het boek Prediker 
eindigt niet met matheid en moede-
loosheid, maar met aansporing taken 
te vervullen tegen ongunstige voorte-
kenen in: 

'Wie steeds op de wind let, zal niet 
zaaien; en wie steeds naar de wolken 
ziet, zal niet maaien.' 

Het slotakkoord is: 'Vrees God en 
onderhoud zijn geboden'. 

Ongunstige voortekenen zijn er 
méér dan genoeg. De titels van 
serieuze studies over onze verzor-
gingsstaat zijn niet voor niets de 
laatste jaren opvallend vaak dreigend 
en dramatisch geformuleerd: 'Grenzen 
aan de verzorgingsstaat'; 'De stagne-
rende verzorgingsstaat'; 'Is de 
verzorgingsstaat bestuurlijk een 
chaos?'; 'Welzijn uit balans'; 'Wankelt 
de Nederlandse verzorgingsstaat?'; 
'De verzorgingsstaat onder spervuur'; : 
Niet bij puinruimen alleen'; 'Naar de 
versoberingsstaat'. 

Terecht werd dan ook bij de 
algemene en politieke beschouwingen, 
die deze kabinetsperiode inleidden, de 
noodzakelijke discussie over de 
beginselen van de verzorgingsstaat 
niet vermeden. Bij enkele kernthema's 
spraken Lubbers en Meijer als twee 
zielen één gedachte tweestemmig uit. 
De eerste stem: 'Het te sterk verzorgen 
van de burger kan tot gevolg hebben 
dat de eigen verantwoordelijkheidsbe-
leving van de burger verschraalt.' 

De tweede stem: 'Vadertje Staat 
nam de verantwoordeli jkheid wel 
voor het welzijn van zijn burgers. De 
burgers werden geen deelgenoot in 
het besef dat de verzorgingsstaat 
mensenwerk is.' 

De tweede stem: 'De ideële, in 
wezen solidaire grondslag van het 
stelsel is in toenemende mate aan 
vele mensen voorbijgegaan. Ideële 
armoede is de grootste bedreiging 
van de verzorgingsstaat.' En daarvóór 
de eerste stem: 'De overheid staat 
niet alleen voor een bezuinigings-
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Een onderonsje tussen de kamerleden Hermans en Verkerk-Terpstra (beiden VVD) en Worrell 
(PvdA) 

vraagstuk, zij staat ook voor een 
bredere culturele opdracht: een 
levensstijl te bevorderen die de 
burger en de samenleving versterkt.' 

In de laatste decennia heeft de 
ontwikkeling van de welvaartsstaat en 
de verzorgingsmaatschappij geleid tot 
uitdijende behoeften en het mogelijk 
gemaakt dat die steeds verdergaand 
vervuld werden. De Leidse hoogleraar 
Schuyt karakteriseert in zijn beschou-
wing over 'De fragmentering van 
bestuur en beleid in de verzorgings-
staat' dat proces als 'een lijn die loopt 
van het garanderen van een materieel 
min imum naar het de facto bewerkstel-
ligen van een opt imum, zowel in 
materieel als immaterieel opzicht.' 

En op ons komt de vraag af, of dat 
'opt imum' eigenlijk niet veeleer een 
niet in alle opzichten optimaal 
maximum moet heten. 

Bij toenemende of tenminste 
gelijkblijvende middelen kon, zoals 
Schuyt in zijn scherpe maar eenzijdige 
analyse aangeeft, 

'de verzorgingsstaat een socialis-
tisch rechtvaardigheidsstreven en 
drang tot sociale gelijkheid paren met 
de typisch liberale onderstroom dat er 
geen objectieve maatstaven bestaan 
voor de vaststelling van iemands 
behoeften, noden en wensen. De 
mens is heer en meester over zijn 
eigen behoeften en verlangens en 
deze verlangens zijn in principe 
onverzadigbaar.' 

In die situatie van betrekkelijke 
overvloed was er geen dringende 
noodzaak om vanuit bewust ervaren 
waarden tot een scherpe normering te 
komen van wat wel of niet kon. Er kon 
steeds meer. 

Schaarser wordende middelen 
brengen ons tot nieuwe bezinning, 
waarin verfrissende, niet alleen voor 
PvdA-politici leerzame opstellen gaan 
verschijnen als dat van Kalma en 
Wolffensberger in een recente 
aflevering van 'Socialisme en Demo-
cratie'. Deze medewerkers van de 
Wiardi Beekman Stichting vragen zich 
af of we er wel zo zeker van kunnen 
zijn dat er op alle terreinen van de 
quartaire sector sprake is van onver-
vulde maatschappelijke behoeften. Is 
er niet, zo vragen zij, in een aantal 
gevallen sprake van een projectie van 
eigen, sociaal-democratische verlan-
gens en van die van groepen die bij 
uitbreiding van de quartaire sector 
een beroepsmatig belang hebben? 

De vele kritische studies van de 
laatste jaren vormen een nuttige en 
nodige correctie op de te vele vanzelf-
sprekendheden in de welzijnssfeer. 
Toch lopen we met deze kritiek het 
gevaar te zeer te generaliseren en het 
hele welzijnswerk, als zou dat een 
samenhangend en onverbrekelijk 
geheel vormen, over één kritische 
kam te scheren. 

Gelukkig en vanzelfsprekend zijn er 
vele welzijnssectoren waarvoor die 

kritiek niet of in mindere mate geldt; 
natuurli jk en vanzelfsprekend werkten 
en werken in alle sectoren ook velen 
met hart en ziel aan een taak die ze als 
een roeping beschouwen. Maar alle 
goede bedoelingen en alle gemoti-
veerdheid van vroeger en nu nemen 
toch niet weg dat de slotsom moet 
zijn dat we in het verleden het 
welzijnswerk hier en daar tot een 
zekere wi ldgroei hebben laten komen 
en dat we in het heden genoopt 
worden om de verzorgingsmaatschap-
pij of, om nog nauwkeuriger met mijn 
fractiegenoot Weijers te spreken, de 
oververzorgings maatschappij, 
waarvan we het wezenlijke wil len 
behouden, samen te laten vallen met 
de versoberingsstaat, waarin - om de 
titel van Boorsma's rede verder te 
volgen - gesnoeid en gerooid zal 
moeten worden. En die moeilijke 
keuzes nu en straks vergen een 
zorgvuldiger motivering dan de 
gemakkelijke uitbreidingen toen. 

De normen en criteria die een partij 
in de praktijk hanteert vloeien, als het 
goed is, voort uit een politieke 
overtuiging. Het CDA streeft er in zijn 
'Program van uitgangspunten' naar 
de principes gerechtigheid, gespreide 
verantwoordeli jkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap recht te doen. Van 
daaruit en vanuit de uitwerking in het 
verkiezingsprogramma 'Om een 
zinvol bestaan' zijn en worden lijnen 
getrokken naar kernpunten en 
kernproblemen van het actuele 
CRM-beleid. 

Ik wi l eerst in algemene zin op 
enkele van die punten en problemen 
ingaan, alvorens terug te komen bij 
de keuzes die we in en voor de nabije 
toekomst zullen moeten maken. In de 
eerste plaats noem ik dan de decen-
tralisatie. Mijn fractie ziet decentralisa-
tie als een belangrijk middel dat als 
zodanig het doel - de burger beter 
gelegenheid bieden de eigen verant-
woordeli jkheid te beleven - niet 
voorbi j mag schieten. Uit deze stelling 
volgt dat bezuiniging geen directe 
doelstelling van decentralisatie mag 
zijn. 

Wel kan het een in de huidige 
omstandigheden welkom neveneffect 
zijn. Dat is denkbaar, omdat van 
dichtbij vaak beter dan van verre 
beoordeeld kan worden wat volstrekt 
nodig en wat misbaar is. 

Ook hierbij zal echter in veel 
gevallen gelden, dat de kost voor de 
baat uitgaat. Op korte termijn kan het 
decentralisatieproces tot extra kosten 
leiden. Onze opvatting is, dat als 
daarvoor geen althans onvoldoende 
extra middelen beschikbaar zijn, het 
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Beinema 

geen automatisme mag worden om 
die kosten dan maar op het werk zelf 
te verhalen. In zulke situaties dient 
zeker ook overwogen te worden het 
proces te vertragen. Hoe oordelen de 
bewindslieden daarover? 

In dit verband een enkele opmerking 
over de vereveningsproblematiek. Er 
wordt, naar wij mogen vertrouwen, 
ijverig verder gestudeerd om tot een 
verantwoord verdeelsysteem van de 
te decentraliseren welzijnsgelden te 
komen. De Projectgroep Gevolgen 
Decentralisatie pleit ervoor om ook in 
de periode voorafgaande aan de 
invoeringswet de voorhanden zijnde 
studieresultaten al te laten doorwer-
ken. Delen de bewindslieden die 
opvatting? 

Ik voeg daar nog een vraag aan toe. 
Is het niet beter verschuivingen in de 
geldstromen, die naar de onderling in 
welzijnsopzicht nogal verschillende 
gemeenten vloeien, vóór de decentra-
lisatie aan te brengen, omdat eventuele 
CRM-bezuinigingen na decentralisatie 
te algemeen werken? 

Decentralisatie behoort, volgens 
onze opvatting, verder te strekken dan 
het overhevelen van bevoegdheden 
van de ene naar de andere overheid. 
Het gaat ons er uiteindelijk om het 
eigen initiatief van de burgers de 
beste ontwikkelingskansen te bieden, 
waarbij zich dan de eigen identiteit 
van de verschillende levensbeschou-
welijke stromingen die ons volk rijk is, 
optimaal ontplooien kan. 

Ik ga daar nu niet breedvoerig op in, 
maar verwijs de Minister vri jmoedig 
naar onze inbreng bij de discussie 
over de kaderwet. De Staatssecretaris 
hoeft zich die opvatting niet meer 
eigen te maken. 

Hierbij plaats ik het volgende 
dubbeltal stell ingen: 

a. dat particulier initiatief, dat door 
de eigen identiteit wezenlijk gemoti-
veerd is, zal, zeker op termijn gezien, 
vaak effectiever en goedkoper werken 
dan algemene of overheidsinstellingen 

b. ook waar stelling a. niet opgaat, 
bij voorbeeld doordat er een kleinscha-
ligheid bereikt is die kostenverhogend 
werkt, gaat het bij het CDA eerder om 
de identiteit dan om de kwantiteit, 
uiteraard binnen zekere financiële 
grenzen. Hoe oordeelt de Staatssecre-
taris, die volgens de officiële taakver-
deling speciaal belast is met de 
aangelegenheden van het particulier 
initiatief, over deze stellingen? 

Het welzijnswerk behoort zo zeer op 
personen gericht te zijn, dat zowel de 
enkelingen en groepen waarvoor het 
bestemd is, als degenen die het werk 
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verrichten, zich daarin in hun weder-
zijdse verantwoordeli jkheid kunnen 
ontplooien. 

Organisaties, schema's en algemene 
regels mogen die gerichtheid niet 
overheersen, maar moeten in dienst 
daarvan staan. Ik heb hiermee onder 
meer de ruimere plaats die wi j het 
vrijwill igerswerk willen bieden, op het 
oog, maar ook bij voorbeeld vele van 
de creatieve ideeën, die de Federatie 
Landelijke Samenwerking Bejaarden-
tehuizen organisaties in de nota 
'contouren voor toekomstig beleid' 
heeft ontwikkeld. 

De nu bedoelde gerichtheid op de 
concrete mens heeft ook tot gevolg, 
dat wi j het streven van de bewindslie-
den steunen om de baten van de 
gemeenschapsgelden vooral daar te 
brengen waar groepen en enkelingen 
een achterstand hebben. De vruchten 
van subsidies kunnen best wat 
minder vaak worden geplukt door die 
consumenten wier financiële fruit-
mand al goed gevuld is. 

De zorg voor de natuur, voor 
monumenten, musea en archieven 
schijnt van een mindere orde te zijn 
dan de directe zorg voor mensen. Die 
schijn bedriegt. 

Wie een goede rentmeester wi l zijn 
van wat ons in de natuur en uit het 
verleden is overgeleverd, zal dat voor 
de toekomst moeten behouden, ten 
bate van zichzelf en het nageslacht. 
Wat wij nu aan noodzakelijke zorg 
verzuimen te geven, heeft niet alleen 
negatieve effecten in het heden, maar 
ook verstrekkende negatieve conse-
quenties voor de toekomst, die 
grotendeels niet herstelbaar zullen 
blijken te zijn. 

Afgezien van dat menselijke aspect 
op lange termijn, is hierbij ook sprake 
van uiterst zinvolle werkgelegenheids-
mogelijkheden in het heden. Het 
departement heeft daarover een 
algemene notitie uitgegeven, de 
Stichting Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming liet 
gisteren een op die sector gericht 
rapport verschijnen. Wij hopen dat de 
Staatssecretaris daaruit inspiratie en 
argumentatie zal putten om in deze 
sector een creatief beleid te voeren, 
waardoor b.v. de onlangs verschenen 
lijst van beschermde dorps- en 
stadsgezichten niet nutteloos in de 
lade blijft liggen. 

Om in het kort nog een internationale 
dimensie aan te brengen, wil ik de 
bewindsman vragen, of hij enige 
garantie kan geven dat het succesvolle 
werk van de Euregio-Moserconferentie 
kan worden voortgezet in de komende 
jaren? 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 

Erkenning van de met geestelijke 
vrijheid onlosmakelijk verbonden 
purifiormiteit houdt in dat de overheid 
tot taak heeft de noodzakelijke 
voorwaarden te scheppen en in stand 
te houden, waaronder een pluriform 
en open omroepbestel tot zijn recht 
kan komen. Dat is, tot onze voldoening, 
ook de bedoeling van de coalitiepartij-
en en de Regering, getuige het 
regeerakkoord. In zich wijzigende 
omstandigheden blijft dat die doelstel-
ling - pluriformiteit en openheid -
ongewijzigd. Het bestel is middel om 
dat doel te bereiken. Of, en zo ja, in 
welke mate de zich wijzigende 
omstandigheden veranderingen in dat 
stelsel wenselijk of zelfs noodzakelijk 
maken, is voor ons nog een zaak van 
voortgaande studie en bezinning. De 
discussie daarover zullen wi j te zijner 
ti jd - hopelijk spoedig - met de 
Minister voeren aan de hand van het 
lang verwachte WRR-rapport en de 
daarop volgende ministeriële notitie. 

De actuele kwestie die tussen de 
omroepen en met name 'Het Nieuws-
blad van het Noorden' gerezen is, laat 
ik - in afwachting van de uitspraak in 
hoger beroep - inhoudelijk buiten 
beschouwing. 

Wel wil ik zeggen, dat wij het 
betreuren dat een nog geldend 
contract tussen NOS en dagbladen 
eenzijdig verbroken is. 

Hoezeer overigens de pers onze 
warme belangstelling geniet, heeft de 
Minister onlangs al kunnen opmaken 
uit de mondelinge vragen van collega 
Van der Sanden. Hoever is de Minister 
nu, zes weken daarna, met zijn 
besluitvorming over de advertentie-
compensatieregeling? De nood dringt 
en het hoge goed van de pluriformiteit 
vergt snelle maatregelen de kwalijke 
kanten die fusies kunnen hebben. 
Welke mogelijkheden ziet de Minister, 
in afwachting van de nieuwe perswet, 
op laatstgenoemd terrein? 

Over de regionale omroep zal de 
Kamer waarschijnlijk binnenkort 
mondeling overleg met de Minister 
voeren. Daarop vooruit lopend vraag 
ik hem of dié persberichten juist zijn, 
die ons mededelen dat hij af wi l zien 
van provinciale opcenten op de 
omroepbijdragen. Dat zouden wi j een 
ongunstige aanvulling vinden op 
antwoord nr. 158. 

Hoewel de Directie-Coördinatie 
Emancipatiebeleid die een veelbelo-
vende loot was aan de stam van het 
Ministerie van CRM, daarvan is 
afgesneden, en is geënt op die van 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, wil len wi j het 
emancipatiebeleid hier niet onge-
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noemd laten. Op welke wijze gaan de 
bewindslieden dat beleid voeren en 
van welke omvang en kracht zal het 
kunnen zijn? 

Wij bespreken deze begroting met 
bewindslieden die de memorie van 
toelichting niet zelf hebben opgesteld, 
Hun nadere begrotingswijzigingen 
gingen slechts zeer spaarzaamlijk van 
motiveringen vergezeld; hun beant-
woording van de schriftelijke vragen 
kon, gezien de beoogde feitelijke aard 
daarvan, ook niet al te veel diepgang 
hebben. Bij deze behandeling zullen 
zij pas in hun antwoord kunnen 
ingaan op hun diepere motieven. Dat 
is, parlementair gezien, een soort 
omgekeerde wereld. 

In dit parlement weerklinken de 
daarbuiten alom gestelde vragen naar 
het wezenlijke van onze verzorgings-
maatschappij, waarom dat zo is en 
hoe we het kunnen behouden. Ideële 
armoede bedreigt ons. Wij moeten 
een levensstijl bevorderen, die de 
burger en de samenleving versterkt. 
Dat kan slechts gebeuren in wisselwer-
king met die samenleving. Wij zijn in 
hoge mate afhankelijk van wat de 
burgers in hun levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke verbanden aan 
opvattingen en bereidheid ontwikke-
len. 

In het verleden hebben katholicisme, 
protestantisme en humanisme blijk 
gegeven, gewetensvol en actief 
antwoord te kunnen geven op de 
vragen van de t i jd. De bewindslieden 
zullen, als ex-lid van een jongelings-
vereniging en als oud-AJC-er, met mij 
de hoop hebben dat ons volk die uit 
geestelijke bronnen voortvloeiende 
spankracht weer toont. Maar de 
politici kunnen daar niet op wachten. 
Wij moeten verder. Wij gaan op weg 
naar een volgende begroting, waarin 
ons forsere ingrepen te wachten 
staan, terwijl nu al bepaalde posten 
de grens bereikt hebben waarbij ze 
niet meer verantwoord verlaagd, doch 
slechts gehandhaafd of opgeheven 
kunnen worden. Dat vraagt om een 
keuze, dat vergt beleid. 

In die extreme situatie mag de 
Kamer mijns inziens niet afwachten 
tot die komende begroting wordt 
ingediend om pas dan de nu nog maar 
net inzettende discussie over waarden, 
normen en criteria voort te zetten en 
om vervolgens te constateren dat, 
zoals gebruikelijk, slechts in de marge 
gewijzigd kan worden. 

Wij vragen de Regering om, indien 
enigszins mogelijk, tijdig voorafgaand 
aan het samenstellen van de CRM-be-
groting voor 1983 te komen met, wat 

ik op de simpelste wijze kan omschri j-
ven als een gemotiveerde lijst van 
prioriteiten en posterioriteiten. 
Staatsrechtelijke bezwaren tegen een 
dergelijke werkwijze wegen niet op 
tegen het ook staatsrechtelijke feit dat 
zonder een dergelijke voorbereiding 
de Kamer zich bij de volgende 
begrotingsbehandeling, met de 
daarbij te verwachten diep insnijdende 
beslissingen, buitenspel zet. Een 
dergelijke lijst zou in eerste instantie 
onderwerp van mondeling overleg 
tussen de bewindslieden en de vaste 
Commissie kunnen zijn, en zou 
daarna verder zijn weg kunnen 
vinden. 

Mijn vraag sluit, zie ik het goed, 
goed aan bij de conclusies die in het 
regeerakkoord inzake het rapport van 
de commissie-Vonhoff worden 
getrokken èn bij het advies van de 
Harmonisatieraad in het rapport 
'Inhoudelijke samenhangen in het 
welzijnsbeleid'. 

Ik besef dat regeerakkoord en 
bovengenoemd rapport op een 
bredere samenhang dan alleen CRM 
duiden. Die verbreding lijkt ook ons 
zinvol. Of die in de praktijk zo snel te 
verwezenlijken is, hoor ik wel in het 
antwoord van de Minister op mijn 
dringende vraag. Als ik collega 
Hermans goed heb beluisterd, zou er 
op dit punt wel eens een brede 
parlementaire consensus kunnen 
ontstaan. 

D 
De heer Hennekam (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Van deze 
Staatssecretaris was de belangstelling 
voor de sport bekend. De Minister 
heeft dit onderdeel in zijn portefeuille 
gehouden. Een sportief duo dus op 
CRM! Nochtans, uit de cijfers die in de 
begroting zijn neergelegd, kan deze 
sportiviteit niet zonder meer worden 
afgelezen. Gelet op de oorspronkelijke 
begroting voor 1982 moet de sportsec-
to r fo rs inleveren; in procenten méér 
dan de rest van de begroting. 

Bij de laatste bezuinigingsronde is 
bovendien geen rekening gehouden 
met de opvattingen in die wereld. 
Onbegrijpelijk vinden wi j de korting 
op post 100, de landelijke organisaties 
op het gebied van de sport. Dit strookt 
niet met eerder uitgezet beleid, doet 
bepaald onrecht aan het toegenomen 
werk van de koepels en is voor ons 
derhalve niet aanvaardbaar. Een 
amendement waarbij dit recht wordt 
getrokken, hebben wij daarom 
ingediend. De verdeling van gelden 
wordt daarmee naar onze opvatting 
evenwichtiger. 

De heer Buurmeijer (PvdA): U begon 
met de opmerking dat het beleid voor 
de sport niet de prioriteit krijgt, die u 
noodzakelijk vindt. Nu, heb ik zoeven 
van uw collega de heer Beinema 
gehoord, dat hij in de loop van het 
jaar graag een prioriteitsstelling wil 
hebben. Moet ik uit uw worden 
concluderen dat de CDA-fractie 
daarop reeds vooruit loopt en de 
sport prioriteit geeft boven andere 
zaken? 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De CDA-fractie loopt 
nergens op vooruit. De heer Beinema 
heeft zojuist een betoog gehouden, 
waarin hij het algemene belang van 
het ministerie van CRM en de gelden 
die daar worden uitgegeven, heeft 
beklemtoond. 

Voordat wij bij een volgende begro-
ting weten waartoe mogelijk verder 
strekkende bezuinigingen kunnen 
leiden, zouden wi j graag in overleg 
met de bewindslieden wil len treden en 
uiteraard staat daarbij ook de sector 
sport ter discussie, maar die heb ik er 
nu niet uitgelicht boven al het andere. 
Dat mag de heer Buuurmeijer uit mijn 
woorden niet opmaken en dat heb ik 
overigens ook niet gezegd. 

Vandaag, mijnheer de Voorzitter 
slechts enkele aspecten van het 
veelzijdige verschijnsel sport. Aller-
eerst, sport en politiek in relatie tot de 
mensenrechten. In dit Huis hebben wij 
nog maar kort geleden gediscussieerd 
over de wenselijkheid van het al dan 
niet meedoen aan bepaalde sportont-
moetingen. Olympische Spelen, 
Uruguay, Zuid-Afrika. Sport en 
politiek botsten daarbij enkele keren. 
Zij oordeelden vanuit bijna tegenge-
stelde invalshoeken. 

Het mag niet zo zijn dat bij het 
bepalen van het buitenlandse beleid 
de sport in een uitzonderingspositie 
wordt geplaatst. Te meer geldt dit 
waar het ontmoetingen betreft in 
landen waar wi j diplomatieke betrek-
kingen mee onderhouden. Regering 
en parlement zullen zich in het 
algemeen terughoudend dienen op te 
stellen bij de beoordeling van de 
wenselijkheid, al dan niet aan sportma-
nifestaties deel te nemen; juist om 
sport niet als middel, laat staan als 
speerpunt te gebruiken. 

Maar anders wordt het wanneer de 
uitnodigende of organiserende partij 
dit wél doet en schending van 
mensenrechten in het geding is. Dan 
kan het ter wille van dat hogere 
belang geboden zijn de sport en 
- uiteraard - andere ontmoetingsvor-
men daaraan ondergeschikt te laten 
zijn. 
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De CDA-fractie waardeert het dat 
hierover gesprekken plaatsvinden 
tussen vertegenwoordigers van 
politieke partijen en de georganiseerde 
sport, om zodoende te komen tot 
gedragsregels, waarbij vanzelf de 
uiteindelijke verantwoordeli jkheid bij 
de sport dient te blijven. Gebleken is 
dat in die gesprekken weerstanden 
overwonnen moeten worden. Dat is te 
begrijpen en dat vraagt t i jd. Wij van 
onze kant zijn en blijven bereid tot die 
dialoog. 

mijnheer de Voorzitter Vervolgens 
een volstrekt andere relatie tussen 
sport en poltiek, namelijk de raakvlak-
ken met andere departementen. Daar 
worden vaak beslissingen genomen 
die hun uitstraling hebben naar de 
wereld van de sport. Veelal in remmen-
de zin. 

Ik noem de aansprakelijkheid 
penningmeesters (Justitie), stichtings-
kosten gymnastieklokalen (Binnen-
landse Zaken), b.t.w.-heffingen, 
inkomstenbelasting (Financiën). De rij 
is u i t te breiden. Gelukkig zijn recent 
ai enkele dwarsverbanden tussen 
departementen gelegd. We wil len er 
echter bij deze Minister voor pleiten 
die banden strakker aan te halen, 
zodat bij de afweging van belangen 
het 'sportieve element' de aandacht 
krijgt die het verdient, niet meer maar 
ook niet minder. De Minister zou 
daarin het voortouw kunnen nemen. 
Wij horen graag zijn mening. 

Verticaal zijn er ook banden. In dat 
verband een opmerking over de 
Kaderwet. Wij signaleren in de wereld 
van de georganiseerde sport en bij 
gemeenten een zekere onrust met 
betrekking tot de relatie sport en 
Kaderwet. Sport is naar aard en 
verschijnsel een bijzonder verschijnsel 
in welzijnsland. Zij is, gelukkig, reeds 
in sterke mate gedecentraliseerd. Het 
lijkt ons daarom geboden straks bij de 
discussie over de invoeringswet dit 
aspect goed te bezien. Georganiseerde 
sport èn gezamenlijke gemeenten 
zullen in deze discussie de eerste 
lijnen moeten uitzetten. 

Betaald voetbal is een hoofdstuk 
apart, het is lastig, boeiend, gri l l ig. In 
de laatste winterperiode is weinig 
gevoetbald, maar des te meer is over 
deze bijzondere bedrijfstak met al zijn 
nevenverschijnselen gesproken. En 
daar was reden voor! Het totale 
exploitatietekort van de clubs bleek 
mil joenen méér dan gedacht, de 
schuldenlast nam toe en enkele clubs 
bij voorbeeld Utrecht, Wil lem II 
kwamen regelrecht in opspraak. 
Kortom: de leeuw staat lelijk in zijn 
hemd! Een korte terugblik. 

Een paar jaar geleden zijn wi j 
ambitieus gestart met een sanerings-
operatie voor het betaalde voetbal. In 
beginsel voor acht jaar, te zamen met 
de andere externe geldgevers. Geld 
werd er voor uitgetrokken, voorwaar-
den gesteld. Aan verschillende 
daarvan is voldaan. Belangrijkste wel 
de introduktie van een ca.o. Een stap 
vooruit. Overheersend echter is de 
schaduwzijde. 

Na drie jaren is ondanks allerlei 
toezicht en waakzaamheid - het BBI -
het betaalde voetbal nog dieper in het 
financiële moeras gezonken. De 
externe geldgevers en de overheid 
zijn hun verplichtingen nagekomen, 
het betaalde voetbalbedrijf, althans in 
meerderheid, - er zijn gelukkig ook 
clubs die financieel gezonder zijn dan 
toen - heeft de uitgaven niet in de 
hand kunnen houden. Niet de tering 
naar de - helaas - dalende nering 
gezet. Met alle gevolgen van dien. Dat 
is droevig, maar waar. Wij staan nu 
halverwege de saneringsperiode. De 
vraag is of wij moeten doorgaan met 
deze operatie opdat de patiënt straks 
inderdaad op eigen benen kan staan 
en voetballen. 

Evenzo als dit gold bij het begin van 
dit proces, weegt ook vandaag voor 
de CDA-fractie het belang van 'de 
passieve recreant' zwaar. En wij 
wil len daar uitdrukking geven, dus 
steun in beginsel overwegen. Maar 
dat betekent niet dat wi j zo maar 
bereid zijn een tweede vierjarenperio-
de in te gaan. Het verleden geeft 
daartoe onvoldoende aanleiding. 
Gemeenschapsgelden, die bovendien 
relatief schaarser worden, moeten 
verantwoord worden besteed. Het 
gaat niet aan, ze te stoppen in een 
bodemloze put. Het betaalde voetbal 
is niet beter dan anderen. 

Vooraleer tot een tweede sanerings-
periode en dus steun van overheids-
wege wordt besloten, dient naar onze 
mening door alle betrokkenen, 
- voetbal, CRM, externe geldgevers -
een plan op tafel te worden gelegd 
dat garanties inhoudt voor een 
werkelijke sanering. Met name zal de 
bevoegdheid van het BBI moeten 
worden verruimd en zullen dwingende 
richtlijnen in de richting van de clubs 
onvermijdbaar zijn. Het betaalde 
voetbal zelf zal echte stappen moeten 
zetten en geen schijnbewegingen. 

Wat shirtreclame betreft: wi j 
handhaven onverkort de bezwaren die 
wi j tegen deze vorm van reclame 
hadden, geloven nu evenmin als toen 
in een netto-rendement ervan, maar, 
wij zullen niet langer de introductie 
van shirtreclame als ontbindende 

voorwaarde voor, eventuele over-
heidssteun blijven stellen. 

Terugkomend op de saneringsope-
ratie. Wij hebben begrepen dat de 
minister eveneens op de lijn zit van 
méér garanties vooraleer hij het licht 
op groen zet voor een vervolgperiode. 
De door hem genoemde proefperiode 
spreekt ons aan. Wij geven de 
minister graag de ruimte om, in 
overleg met betrokkenen, tot een 
invull ing van zo'n toets, eventueel 
proefjaar, te komen. 

Wij stellen ons voor om, wanneer 
die besprekingen zijn afgerond, met de 
minister daarover in overleg te 
treden. Een definitieve beoordeling 
kan dan plaatsvinden. Mijnheer de 
Voorzitter! afrondend. Wij gunnen het 
voetbal van harte een gezonde 
toekomst, maar deze bedrijfstak die 
óók bij het brede publiek veel aan 
goodwil l heeft verspeeld, moet wel 
beseffen dat een speelveld eveneens 
zijn financiële begrenzing kent. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog enkele 
zaken in het kort. Allereerst Sittard, 
hier reeds meermalen bij de behande-
ling van de CRM-begroting aan de 
orde gesteld. Wij herhalen onze 
opvatting het een goede zaak te 
vinden wanneer in Sittard metterti jd 
de hogere beroepsopleiding 'Sport en 
bewegen' zou worden gerealiseerd. 
Het Nationaal Sportcentrum Sittard 
zou ons inziens moeten kunnen 
worden ingebracht in de subsidie-
stroom van toto-lotto. De voorganger 
van deze Minister heeft daar positief 
op gereageerd. Daarom een tweetal 
vragen. 

Kan de Minister mededeling doen 
over de stand van zaken met betrekking 
tot het verzoek van de NKS dat het 
Nationaal Sportcentrum Sittard 
- evenals Papendal en Zeist - gelden 
ontvangt uit de rubriek 4.4 van de 
SNS? Indien bedoeld overleg niet of 
nog niet met succes is bekroond, is de 
Minister dan bereid zijn invloed aan te 
wenden bij het bestuur van de SNS 
ten einde het verzoek van de NKS te 
doen honoreren? 

De oprichting van het Nationaal 
Instituut voor de Sportgezondheids-
zorg juichen wi j toe. Op dit vlak zijn 
echter óók gevorderde ontwikkelingen 
in Zuid-Limburg. Zou, om versnippe-
ring te voorkomen, bundeling van 
krachten niet gewenst zijn en, zo ja, 
hoe denkt de Minister dit te kunnen 
bevorderen? 

Mijnheer de Voorzitter! Sport en 
wedstri jd zijn nauw met elkaar 
verbonden. In de wedstri jd voor het 
komend jaar is de stand nog nul-nul. 
Het is aan de bewindslieden om te 
scoren. 

Tweede Kamer 
2 februari 1982 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 1624 



D 
Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Binnenkort is 
nu. Binnenkort (het eerste woord van 
een zeer groot aantal brieven), nu 
dus, moet het parlement beslissen 
over de voorgestelde bezuinigingen, 
ook met betrekking tot het sociaal-cul-
tureel werk, dat via de rijksbijdrage-
regeling sociaal-cultureel werk juist 
goed op gang komt. De aanzetten 
hiertoe zijn niet eenvoudig geweest; 
uitgebreide, ingewikkelde procedures 
om tot een gemeentelijk plan, pro-
grammavoorbereiding etcetera, te 
komen. 

Niettemin slaagden veel gemeenten 
er in om na intense afweging tot een 
vaststelling te komen. Dan valt de 
brief van 21 december 1981 van de 
Minister van CRM bij hen in de 
brievenbus: verlaging van de rijksbij-
dragen met 17,6 mil joen, ofte wel een 
korting van 6,6%. Men voelt zich 
bekocht; voor het blok gezet: zowel 
de gemeentelijke, provinciale besturen 
als de bij het werk betrokken instellin-
gen. 

Hoewel de Minister schrijft dat als 
algemeen uitgangspunt geldt, dat de 
voorgestelde ombuigingen niet 
beogen de uitgaven af te wentelen op 
provincie of gemeente, vrezen de 
gemeenten de uitkomsten van 
AROB-procedures, met eventueel toch 
een gehouden worden tot betaling. 

Tegenover deze concrete ingreep in 
de rijksbijdrageregeling staat de 
verhoging van artikel 158 met 10 
miljoen extra middelen ten behoeve 
van opvang van nadelige gevolgen van 
de jeugdwerkloosheid. Het gaat dan 
om middelen voor sociaal-culturele 
voorzieningen, vooral in de grote 
steden en waar verder sprake is van 
een hoge concentratie van jeudige 
werklozen. 

Het bedrag van 17,6 mil joen, 
ponds-pondsgewijze uitgesmeerd, 
over de provincie en gemeente, kan 
niet worden goedgemaakt door de bij 
hetzelfde schrijven aangekondigde 
voornemen ook in de rijksbijdragere-
gelingen sociaal-cultureel werk de 
bepalingen omtrent plan- en prograrrv 
mavoorbereiding en de procedures en 
de toetsingsvoorschriften daarom-
trent, aanzienlijk te vereenvoudigen. 

Het is bekend dat het gestructureerd 
overleg medio februari hierover gaat 
beraadslagen. Welke criteria zullen 
gelden bij de aanzienlijke vereenvou-
diging? De VNG somt in haar schrijven 
aan de leden d.d. 10 december 1981, 
op pagina 14 en 15 enkele voorstellen 
op. Wordt van hun mee-denken 
gebruik gemaakt? 

Eén ding is zeker, de door ons 
beoogde democratisering mag niet op 
de tocht komen te staan. Op een door 
CRM gehouden hoorzitting betoogden 
vertegenwoordigers van de FNV, dat 
hier 600 arbeidsplaatsen in het geding 
zijn. De Minister komt in zijn becijfering 
op 315 en zegt (antwoord 293), dat dit 
op zich niet betekent dat er ook sprake 
is van een concreet verlies van 
evenveel arbeidsplaatsen. Hoe moet 
dit worden verstaan? 

Bij mijn vraag naar de samenhang 
van beide voorstellen (verlaging 
rijksbijdrageregeling, verhoging in het 
kader van het rijksplan) betrek ik het 
antwoord op vraag 313: rijksbijdrage 
voor experimentele projecten opvang 
randgroepen. Blijkens het antwoord 
hebben negen gemeenten in 1981 een 
exploitatievergoeding, alsmede een 
eenmalige investeringssubsidie voor 
accommodaties ontvangen. De pot 
bedroeg V/2 mil joen. Vielen hier ook 
de grote steden onder? 

Met de vraag naar samenhang 
tussen een en ander bedoel ik - wat 
ons als ridicuul is aangedragen - dat 
een welzijnswerker ontslagen wordt 
krachtens de voorgenomen bezuini-
ging en wederom aangesteld krach-
tens een extra impuls. 

Als zo'n ontslag en wederaanstelling 
het resultaat is van een durven 
afhakken van dor, uitgebloeid of 
niet-ontwikkeld hout en het uitzetten 
van bewust gekozen nieuwe stekken 
of het in stand houden van echt 
noodzakelijk geboomte, dan is een 
dergelijke procedure niet belachelijk. 
Het kost echter wel moeite en er is 
veel moed voor nodig. 

Het CDA voelt zich niet geroepen om 
dit proces van gedwongen herbezin-
ning oneigenlijk te verzachten, hoe 
hard dit ook klinkt. Beter korte pijn 
dan lange pijn. Beter duidelijkheid in 
beleid dan dat het noodzakelijke 
proces wordt bedekt met mooi 
ogende pleisters, hier en daar vandaan 
gehaald. Ik heb een brief ontvangen, 
waarin een pleidooi gehouden wordt 
om de gemeenten meer een taakstel-
lend beleid te laten voeren dan tot nu 
toe is gebeurd. Ik citeer daaruit: 

'Nu wordt er gevlooid op punten en 
komma's, hele en halve formatieplaat-
sen in een groot bureaucratisch 
steekspel, genaamd welzijnsplanning. 
Dit kost t i jd, energie en geld van onze 
directies en staven. Dit kost ambte-
naren ti jd, salarissen en dus ook 
geld.' 

Duidelijke taal die moet uitnodigen 
tot nuchter verder werken. Op hoop 
van zegen? Lea Dasberg schrijft in De 
Gids (9)10 1981 dat dit niet betekent 
dat wi j dadenloos moeten afwachten. 

Zij beoogt, onze hoop te stellen op 
wegen die wi j zelf zullen moeten 
banen. 

Zij noemt die hoop gerechtvaardigd, 
niet op grond van geloof, maar op 
grond van de enorme kennis die wi j 
als mensen van de 20ste eeuw 
bezitten om problemen te kunnen 
analyseren en te overwinnen. Mijner-
zijds komt hier geen theologische 
uitleg. Een hoop op wegen, waarbij 
het CDA ten diepste een hoop op 
zegen over ons werk bedoelt, boeit 
mij echter uitermate. 

Het CNV komt in zijn commentaar 
op de begroting met een suggestie 
over een landelijke welzijns-SER, 
waarin vakbonden en centrales 
participeren. Hoewel wij huiverig zijn 
gemaakt door de adviezen, niet te 
komen tot een verdere uitbreiding van 
het aantal adviesraden en wi j op de 
hoogte zijn van reeds bestaande 
overlegkaders, het gestructureerde 
overleg of advieskaders, college van 
advies voor de bijstand, kan deze 
vraag, gesuggereerd in het kader van 
de herstructurering van het landelijke 
welzijnsbestel, betekenis hebben. Hoe 
staat de Regering hier tegenover? 

Van de jeugdherbergen, kan men 
zeggen, dat het een aanhoudende 
zorg van het parlement is. 

In 1979 sprak de toenmalige 
staatssecretaris, mevrouw Kraaijeveld-
Wouters, de bereidheid van de 
overheid uit, om binnen de beperkte 
financiële mogelijkheid het werk te 
ondersteunen, ook in de sfeer van 
aanpassing van de accommodaties. 

Sindsdien kruisten de Regering en 
parlement bij iedere begroting fors de 
degens, totdat de slag ten opzichte 
van dit werk dit jaar zo hard was, dat 
het subsidie tot 0 werd voorgesteld. 
Dit is een onjuist beleid. Schrapping 
van jeugdherbergcentrales uit de 
rijkssteun voor accommodaties voor 
jeugd en jongeren is ook onjuist. Er is 
een amendement onzerzijds en er is 
een met klem gedaan verzoek, in de 
volgende jaren verschoond te blijven 
van een dergelijk beleidsvoornemen. 
Geen voorkeur bij dit werk, maar ook 
geen willekeur! 

Begin maart is er de UCV-Jeugdwel-
zijn. Heden ontvingen wij een inventa-
riserende nota inzake het jeugdbeleid. 
Wij zullen worden uitgenodigd, aan 
de hand van de rapporten dieper op 
een aantal punten in te gaan en de 
nota op een ander moment te bespre-
ken. Onze fractie had kortgeleden een 
nuttig en duidelijk gesprek met de 
nieuwe voorzitter van de Raad voor 
het Jeugdbeleid, mevrouw P. Schrö-
der. Wat het CDA betreft, is dit een 
stap in de richting van een goede, 

Tweede Kamer 
2 februari 1982 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 1625 



Korte-van Hemel 

maar vooral vruchtbare relatie tussen 
de Raad en onze fractie. Het antwoord 
op vraag 311 over de werkwijze van 
de Raad voor het Jeugdbeleid blijft 
onze nieuwsgierigheid prikkelen. De 
samenstelling van de Raad acht het 
CDA in de sociaal-economische sector 
onderbezet. Een duidelijk pleidooi 
onzerzijds om dit punt te bezien. 

De Bijstandswet. Wat valt op. Zeker 
dat afdeling V van deze begroting 
meer dan de helft van het totaal 
beschikbare bedrag voor CRM vraagt. 
Totaal CRM: 11,8 mil jard; uitvoering 
bijstandszaken: 6,6 mil jard. En, 
helaas, niet ten onrechte, is de 
inleidende zin op dit hoofdstuk: 'Ook 
in het nieuwe begrotingsjaar zal er 
sprake zijn van een grote, wellicht nog 
toenemende druk op het stelsel van 
sociale zekerheid.' 'Dat de ABW niet 
slechts een sluitstukfunctie, maar ook 
een hoeksteenfunctie vervult, ' is ook 
voor het CDA uitgangspunt van 
beleid. 

Bijna een derde deel van bovenver-
meld bedrag gaat naar de gemeenten 
als vergoeding voor de kosten van 
bijstand aan thuiswonenden. Blijkens 
het antwoord op vraag 349 gaat 65% 
van deze vergoeding naar duurzaam 
gescheiden levende vrouwen. Het 
betreft hier bijna 1,5 miljard gulden. 

Met grote belangstelling nam ik 
kennis van het arrest van de Hoge 
Raad van 27 november 1981, vermeld 
in Rechtspraak van de Week van 26 
december 1981, nr. 157. Tijdens 
huwelijk opgebouwde pensioenrech-
ten komen voor verrekening in 
aanmerking bij de scheiding en deling 
van de huwelijksgoederengemeen-
schap bij echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed. De Hoge Raad 
oordeelde dat aan de pensioengerech-
tigde echtgenoot een voorwaardelijke 
uitkering dient te worden opgelegd, 
opeisbaar naarmate de pensioenter-
mijnen opeisbaar worden en uitge-
drukt in een percentage daarvan. Het 
komt mij op het eerste gezicht voor 
als een verbetering van de positie van 
de oudere gescheiden vrouw en 
mogelijk als enige ontlasting van de 
bijstandswet. Graag verneem ik een 
eerste indruk van de Minister. 

De FNV meent dat de sociale 
diensten het zo druk hebben, dat zij 
onvoldoende gelegenheid hebben om 
aan de door de Regering aangeboden 
stimuleringsmaatregelen voor 
vrouwen bekendheid te geven. Is het 
waar dat de voorl ichting kwalitatief en 
kwantitatief tekort schiet? 

Voor de apparaatskosten is 30 
miljoen gulden extra uitgekeerd via 

het Gemeentefonds. Heeft de Regering 
er enig zicht op, of deze gelden ook 
inderdaad ten behoeve van dit werk 
zijn aangewend? 

De indirecte financiering, de 
zogenaamde IFI-operatie, komt op 
gang. Ik heb hierover enkele opmer-
kingen. In het antwooord op vraag 
251 wordt geconstateerd dat ten 
gevolge van de IFI-operatie het 
gecoördineerd bejaardenwerk extra 
belast wordt. Ook blijkt uit het 
antwoord op vraag 264, dat na een 
enquête is gebleken dat van de 700 
bejaardenoorden, waar aanleunwonin-
gen bij horen, slechts in enkele 
gevallen sprake was van een bekosti-
ging door indirecte financiering via de 
bijstandswet. 

Thans zijn zij tijdelijk toegelaten, 
met de mededeling dat, waar nodig, 
versterking van de voorl iggende 
voorzieningen zal plaatsvinden. De 
problemen lijken dus opgelost. Is het 
juist om de conclusie zo te trekken? 

Ik kom bij een ander punt. Veel 
signalen bereiken ons uit de wereld 
van de opvangcrisiscentra, in het 
kader van de IFI-operatie. Het CDA 
heeft een positief oordeel over deze 
werksoort waarbij wordt gewerkt 
met veel vrijwil l igers. Het is een 
relatief goedkope werksoort, voortko-
mend uit typisch plaatselijke of 
regionale behoeften. Onze aandacht 
wordt gevraagd voor de levende 
onrust over een nota, betrekking 
hebbend op dit werk. Er zouden 
reeds, zonder behoorlijk overleg, 
beleidsconsequenties getrokken zijn. 
Is dat waar? 

Het CDA vindt het niet juist om deze 
werksoort zo centralistisch te benade-
ren, dat de aanwezige creativiteit en 
inventiviteit van de werkers verstikt 
raken in de vaak zeer dringende 
voorwaarden. Het landelijk overleg 
pleit niet voor meer geld, maar voor 
een adequate benadering vanuit CRM 
vooreen, hoezeer soms ook wisselend, 
ondanks alle mooie maatregelen, 
blijvende groep in onze samenleving. 

De Regering heeft het advies van 
het College Algemene Bijstandswet 
van 11 december 1981 niet gevolgd. 
Het college stelt dat de adviesaanvrage 
inzake aanpassing van bedragen voor 
persoonlijke uitgaven aanleiding heeft 
gegeven tot een fundamentele 
discussie, die leidde tot de conclusie 
dat het voorstel een té incidentele 
ingreep is die niet getroffen zou 
mogen worden zonder onderzoek 
naar de overige factoren die voor de 
niveaubepaling van belang zijn. Ik 
betreur dat de Regering in haar 
antwoord opvraag 362 niet inhoudelijk 

heeft gereageerd op deze mening. Is 
de Regering bereid dit alsnog te 
doen? 

Ten behoeve van de werkloos 
geworden eigen-huis-bezitter doen 
wi j een dringend beroep op de 
Regering om over hun problematiek 
een advies van het college te vragen. 
Deze groep, eenmaal teruggevallen 
op de bijstandswet, staat geen andere 
weg open dan via krediet-hypotheek 
haar huis 'op te eten'. Bij verkoop en 
verhuizing naar een huurwoning, 
wordt vaak een beroep gedaan op de 
individuele huursubsidie. Deze groep, 
waarvoor wij gaarne extra aandacht 
vragen, bestaat onzes inziens groten-
deels uit mensen die óf spaarden voor 
hu neigen huis, óf het geld consumptief 
besteedden. De werkloosheid van 
deze eigenaar-bewoner heeft dus een 
extra navrante kant. 

Dit probleem is uiteraard niet 
beperkt tot deze groep. 

Ook uit anderen hoofde kan men als 
'kleine' huisbezitter voor langere ti jd 
of blijvend een beroep moeten doen 
op de Algemene Bijstandswet. 
Toekomstig beleid met betrekking tot 
integratie van uitkeringen moet 
wellicht leiden tot een meer uitgebrei-
de adviesaanvrage. 

Mijn fractiegenoten mevrouw 
Oomen en de heer Weijers hebben 
vorige week uitvoerig van gedachten 
gewisseld over de jeugdwerkloosheid 
met de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Van deze Minister 
verwachten wi j nu een duidelijk plan, 
ter afronding van de, uit de losse pols, 
hier en daar neergedwarrelde gedach-
ten over jongeren met hun uitkering. 
Er is geen ti jd meer om te filosoferen. 
Daar is vijf maanden lang tijd voor 
geweest. Het moet nu gebeuren. 
Geen dwang maar drang, is onzerzijds 
vorige week gezegd. 

Experimenten, juist of ook kleinscha-
lig vanuit deze wet,moeten ambtelijke 
molens op recordsnelheid doen 
malen of ze moeten maar stilgezet 
worden. Niet afwachten of er nog 
eens een windje opsteekt, of wachten 
omdat tegenwind de plannen belerrv 
mert. Het huidige, gure klimaat 
immers teistert helaas ook hen die, zo 
jong, niets om handen hebben en tot 
werken bereid zijn. 

Ik ga verder met een praktisch punt, 
namelijk de terugval van de oude 
uitkering naar de nieuwe regeling, na 
enkele maanden werk. In bedragen 
gaat men terug van f520 naar f420. 
Werkloos blijven is dus gewoon 
voordeliger. Is terugkeer tot de helft 
dus tot f470, en daarna wat stilstand 
niet beter? Is de Minister bereid dit te 
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onderzoeken en de uitkomst van mijn 
vraag, uiteraard voorzien van een 
prijskaartje, mede te delen aan de 
Kamer? 

En wat is dan, tenslotte, de financiële 
uitkomst van de verschillende regelin-
gen ten behoeve van jeugdigen? 

Verrassend was de toelichting op 
de alfabetiseringsprogramma's. Het 
verdient onze waardering, omgezet in 
steun. Het was verrassend wat 
deelname betreft en de beperkte 
hoogte van de prijzen. 

Op 3 mei aanstaande is er een 
uitgebreide commissievergadering 
over verzet en vervolgden. Er zijn 
helaas nog veel diepe sporen. De 
oorlog is afgelopen, maar nog niet 
voorbi j . Terecht staat deze zin in de 
inleiding van het onlangs ingediende 
wetsontwerp dat de mede-oprichting 
beoogt van de stichting informatie- en 
coördinatie-orgaan dienstverlening 
oorlogsslachtoffers. Een en ander zal 
bij de behandeling daarvan door ons 
aan de orde worden gesteld. Wij 
vertrouwen erop dat ook deze be-
windslieden de herinnering aan 
oorlog en verzet levend wil len 
houden, om vele redenen. 

Wi j zouden daarom graag van de 
bewindslieden horen welke mogelijk-
heden zij zien om het oorlogs- en 
verzetsmuseum in Overloon in stand 
te houden, waarbij wi j met name ook 
denken aan de mogelijkheid van 
arbeidsplaatsen in het komende 
arbeidsplaatsenbeleid. 

Hoe staan voorts de huidige 
bewindslieden tegenover het vri jwil l i -
gerswerk? Onze fractie bereikte 
berichten uit de samenleving, dat 
men een onbevredigende houding 
van CRM ervaart, met name in de 
voorwaarden en eisen die gesteld 
worden. Willen de bewindslieden 
hierop nader ingaan? 

Het bibliotheekwerk heeft in 
december aan de hand van een 
wetswijziging nog de aandacht van de 
Kamer gehad. Eveneens mijn nieuws-
gierigheid prikkelend, zijn de crypti-
sche antwoorden van de zijde van de 
Regering met betrekking tot haar 
standpunt inzake de vergoeding per 
uitlening door de gebruiker. Is de 
Regering er nu voor of tegen? 

Over het minderhedenbeleid zal de 
Kamer binnenkort spreken met de 
meest betrokken bewindsman. Het 
welzijnsbeleid vormt een onmisbare 
schakel in het minderhedenbeleid. 
Voor een gelijkwaardige benadering 
van de culturele minderheden blijft 
een echt tweesporenbeleid noodzake-
lijk. Zowel het categoriale als het 

algemene werk moet zich optimaal 
kunnen richten op het welzijn van de 
minderheidsgroepen. 

Beide werkvormen moeten daarom 
voldoende ruimte krijgen om elkaar 
aan te vullen en te kunnen samenwer-
ken. Het streven van de Regering om 
het minderhedenbeleid buiten de 
ombuigingen te houden, vormt een 
wezenlijke voorwaarde voor die 
beleidsruimte. 

D 
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De inwerkingtre-
ding van de Rijksbijdrageregeling 
maatschappelijke dienstverlening fase 
1 is een feit. Uit het antwoord op 
vraag 117 blijkt dat het komende jaar 
door de Regering duidelijkheid 
verschaft wordt door het omzetten 
van de ontwerp-programmeernota in 
een beleidsnota. Enigszins op deze 
beleidsnota vooruit lopend, wi l de 
CDA-fractie vast opmerken dat wi j 
grote waarde hechten aan functionele 
decentralisatie. 

De aangekondigde voorstellen tot 
vereenvoudiging van de Rijksbijdrage-
regeling MD fase 2 zien wij met 
belangstelling tegemoet, in verband 
met het bevorderen van de samenhang 
en integratie tussen werksoorten 
maatschappelijke dienstverlening en 
eerstelijnswerk. 

Niemand kan overzien hoe gemeen-
tebestuurders reageren op de nieuwe 
taken. De overgangsperiode van twee 
jaar biedt mogelijkheden tot oriëntatie 
op voorl iggende vragen; over het 
stellen van prioriteiten, het scheppen 
van overlegkaders met buurgemeen-
ten, provincies, en vooral met de 
uitvoerende instanties, binnen en/of 
buiten hun territoir. 

Zijn al gegevens beschikbaar over 
de wijze waarop in diverse provincies 
de inspraak van provinciale uitvoeren-
de organen en overlegkaders gewaar-
borgd is en over de ontwikkeling van 
steunfuncties? In dit verband wi l ik 
nog even spreken over de plaats en 
taak van de provinciale 'Bureaus 
Landelijk Kontakt'. Tot nu toe vervullen 
zij een consulentschap; in de 
toekomst wordt hen een adviestaak 
naar provincie en gemeenten toege-
dacht. Bovendien kunnen op het 
bureau gegevens worden verzameld 
ten behoeve van het te ontwikkelen 
rijksbeleid. 

Staat de bezetting van de bureaus 
in de juiste verhouding tot de hen 
opgedragen taak? Zo niet, welke 
consequenties worden hieruit dan 
getrokken? In de memorie van 
toelichting wordt melding gemaakt 

van een rijksplan. Hoe denkt de 
Staatssecretaris de inspraak te 
regelen? 

De fractie van het CDA zegt bravo 
tegen het besluit van de Staatssecre-
taris, geen retributieheffing toe te 
passen voor het algemeen maatschap-
pelijke werk. De bewindslieden 
moesten inderdaad miljoenen 
inleveren en hebben een keuze 
moeten maken. 

Onze vraag is, of in dezen de keuze 
van het schrappen van de subsidie 
van het registratieproject wel de juiste 
is. Een getalsmatig criterium kan toch 
niet het enige argument zijn? In dit 
verband vraag ik de Staatssecretaris 
namens de fractie van het CDA, de 
gevolgen van het stopzetten van de 
registratie-subsidie kritisch te wil len 
blijven volgen. Naar onze mening is 
registratie toch bevorderend voor 
beleidsontwikkeling en dus ook voor 
kwaliteitsontwikkeling. 

Het bejaardenbeleid is gericht op 
het zolang mogelijk, geïntegreerd in 
de samenleving, zelfstandig blijven 
wonen - zie de Regeringsverklaring -
met eventueel huishoudelijke hulp. In 
de memorie van toelichting wordt er 
melding van gemaakt, dat het instel-
lingsbesluit voor een voorlopige Raad 
voor het bejaardenbeleid dit jaar, 
1982, in werking zal treden. 

Uitlatingen van de Staatssecretaris 
doen vragen rijzen over dit voornemen. 
De fractie van het CDA heeft kennis 
genomen van de verschillende 
adviezen voor zover die door de 
verschillende adviesorganen zijn 
uitgebracht aan de Regering en ook 
van de antwoorden op de gestelde 
vragen onzerzijds. Enerzijds moet in 
de afweging worden meegenomen 
dat het beperken van categoriale 
raden wenselijk is. 

Immers, het gevaar van overlappin-
gen bij het adviseren is aanwezig, 
maar dit kan op grond van duidelijke 
afspraken voorkomen worden. In die 
zin moet het instellingsbesluit verbe-
terd worden. De coördinerende taak 
behoort aan de Minister van CRM. 

Anderzijds is de fractie van het CDA 
van mening, dat in de samenleving in 
zijn algemeenheid een tendens 
aanwezig is, dat ouderen naar het 
tweede plan worden geschoven. 
Wellicht gebeurt dit niet met opzet, 
maar de praktijk is wél zo. Jonge 
mensen hebben duidelijk voorrang als 
het gaat om het opvullen van bestuurs-
plaatsen in belangrijke beleids- en 
adviesorganen. In de praktijk blijft het 
aantrekken van ouderen in de hoge 
adviescolleges en raden achterwege. 
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Dat alles afwegende komt de fractie 
van het CDA tot de conclusie, dat het 
alleszins gerechtvaardigd is aan de 
wens van de bejaarden tegemoet te 
komen en het oorspronkelijke voorne-
men om dit jaar tot het instellen van 
een voorlopige Raad voor het Bejaar-
denbeleid te komen, uit te voeren. 
Mocht het besluit van de Regering, 
zoals ook in de beantwoording van de 
vragen hierover is gesteld, negatief 
uitvallen - wat wi j niet hopen - dan 
ligt er alvast een uitspraak van de 
Kamer. Daarom hebben wi j een motie 
voorbereid die ik graag aan de Kamer 
wi l voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Andela-
Baur en Cornelissen wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Regering tot op 
heden geen uitvoering heeft gegeven 
aan de gewijzigde motie-G. M. P. 
Cornelissen (Kamerstuk 13463, nr. 
34), waarin instelling van een Voorlo-
pige Raad voor het Bejaardenbeleid 
werd verzocht; 

van mening, dat de bejaarden in 
Nederland, met het oog op het 
realiseren van een geïntegreerd 
bejaardenbeleid, hun stem doeltref-
fend moeten kunnen laten horen; 

verzoekt de Regering, op zo kort 
mogelijke termijn over te gaan tot 
instelling van de Voorlopige Raad 
voor het Bejaardenbeleid als bedoeld 
in voornoemde motie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 61 (17100-XVI). 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Wat is 
de oorzaak dat de Kamer nog steeds 
wacht op de in 1980 toegezegde nota 
Bouwstenen voor een bejaardenbe-
leid? 

Naar aanleiding van de antwoorden 
op de vragen 248249 over de dienst-
verlening wil ik de Staatssecretaris 
vragen, of hij bereid is in overleg met 
de bejaarden zelf enkele clusterprojec-
ten te ontwikkelen ten einde samen-
hang en integratie van zorg voor 
bejaarden duidelijk voor ogen te 
krijgen. Wil hij daarbij tevens aandacht 
schenken aan de positie van service-
flats voor bejaarden? 

De CDA-fractie dringt ten slotte aan 
te komen tot deugdelijke herziening 
van het bejaardenbeleid en op grond 
daarvan tot een aangepaste wetge-
ving. Reparatiewetgeving mag slechts 
een tijdelijke oplossing zijn. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ikwi l mevrouw 
Andela vragen wat zij precies bedoelt 
met 'aandacht besteden aan de 
positie van de service-flats'. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Ons 
bereiken wel eens klachten van 
bewoners van service-flats. Ik kan mij 
voorstellen, dat je in het totaalbeleid 
voor bejaarden dat geheel, de woon-
situatie, de leefsituatie en de financiële 
consequenties voor bewoners van 
bejaarden-service-flats, meeneemt. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Wilt u daarmee pleiten voor het 
opnemen van service-flats in het hele 
systeem van voorzieningen? 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Daar 
spreek ik mij nu niet over uit. Ik vraag 
aan de Staatssecretaris of hij dat 
totaal wil bekijken. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Dan is het dus gewoon een losse 
opmerking en niet meer dan dat. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Het is 
wel een feit, dat veel bejaarden in 
service-flats wonen. Ik denk dat onze 
zorg ook naar die mensen moet 
uitgaan en uw zorg mede. Daarom leg 
ik dat geheel aan de Staatssecretaris 
voor. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijn vraag was nu juist wat u daarmee 
bedoelde. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Dat 
zien wij dan wel. Ik denk dat mijn 
antwoord duidelijk is. 

Het volgende onderwerp is de 
gezinsverzorging. Ik heb het gevoel 
dat eigenlijk niemand goed weet wat 
we daarmee aan moeten. 

Laat ik beginnen met het antwoord 
op vraag 242, waarin nog eens zijn 
verwoord de randvoorwaarden die bij 
de opgelegde financiële taakstelling 
gelden, namelijk: geen aantasting van 
arbeidsplaatsen en volume van de 
hulpverlening. Eén van de mogelijkhe-
den om die taakstelling te realiseren 
is het op basis van 1. vri jwil l igheid en 
2. indicatiestelling, gebruik maken van 
alphahulp. Op deze manier is het, 
aldus de Staatssecretaris, mogelijk de 
kwaliteit van de hulpverlening af te 
stemmen op de reële behoefte. Die 
kwaliteit van de hulpverlening, daar 
gaat het in feite om, dat moet het 

uitgangspunt blijven. Dat blijkt ook uit 
de antwoorden op de vragen 245 en 
247, waarin respectievelijk wordt 
gesteld dat bij de ombuiging er 
zorgvuldig voor is gewaakt de 
kwaliteit van de hulpverlening niet 
aan te tasten en wordt gesproken 
over voldoende garanties voor de 
kwaliteit van de hulpverlening. 

Het geheel van uitgangspunten, 
randvoorwaarden, doelstellingen en 
middelen overziende, zal niemand er 
al te veel moeite mee hebben een 
aantal onduidelijkheden en tegenstrij-
digheden te signaleren in dat geheel. 

Immers, de indicatiestelling kan 
juist betekenen dat in bepaalde 
situaties geen alphahulp, maar 
gespecialiseerde hulp wordt vereist, 
hetgeen uiteindelijk kan betekenen 
dat veel minder alphahulp ingezet kan 
en mag worden dan aanvankelijk 
werd ingeschat. 

Aan de andere kant betekent het 
beleid, gericht op versterking van de 
eerste li jn, dat de extramurale zorgver-
lening meer gespecialiseerde en 
gekwalificeerde hulp zal moeten gaan 
bieden. Dat een en ander op gespan-
nen voet kan komen te staan met de 
financiële taakstelling hoeft geen 
betoog. 

Wat het element van vri jwil l igheid 
betreft, zouden de instellingen in 
verband met de financiële taakstelling 
gedwongen kunnen worden, ondanks 
hun 'vr i jheid' in dezen, voor alphahulp 
te kiezen, ook in situaties waarin dit 
minder gewenst c.q. verantwoord is. 

Welke alternatieven zijn er voor de 
oplossing van deze problemen? Het 
bezuinigingsprogramma voor 1981 
wordt niet gehaald. Betekent dit dat 
we nu al in een situatie verkeren 
waarin uitbreiding van alphahulp of 
eventuele andere vormen van niet-be-
geleide hulpverlening niet verant-
woord is? Dat kunnen wij ons niet 
voorstellen, gezien de huidige ruim 
4'/2% die de alphahulpverlening 
momenteel uitmaakt van het totaal 
aantal formatie-uren in de gezinsverzor-
ging, dit terwijl het streven naar 15% 
verantwoord en mogelijk werd geacht. 

Aan de andere kant ontkomen we 
wellicht niet aan de pijnlijke beslissing 
te moeten tornen aan de gestelde 
randvoorwaarden. Ook de Staatssecre-
taris lijkt met deze gedachte te spelen, 
afgaande op zijn uitlating daarover in 
zijn laatste gesprek met de Centrale 
Raad, of, liever, zijn stilzwijgen over 
de vraag hoe het met de randvoorwaar-
den van de bezuinigingsoperatie zal 
gaan. 

Onze gedachten gaan in dit verband 
heel voorzichting uit naar volumebe-
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perking, hoe vervelend dat in een 
aantal gevallen ook zou kunnen zijn. 
Wij realiseren ons dat terdege. Echter, 
uitgaande van de gestelde eis van 
handhaving van de kwaliteit van de 
hulp, zijn wi j van mening dat die 
kwaliteit in ieder geval gewaarborgd 
moet zijn in situaties waarin dat het 
hardst nodig is. De consequenties van 
vermindering van hulp in andere, 
lichtere, gevallen zouden opgevangen 
kunnen of moeten worden via bij 
voorbeeld burenhulp en wellicht via 
andere vormen van vri jwil l igerswerk. 
Dit vrijwil l igerswerk hoeft in dit 
verband zeker niet onvermeld te 
blijven aangeizen het immers een van 
de hoekstenen van het CRM- en het 
regeringsbeleid is. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is mevrouw 
Andela toch wel bekend dat alfahulp 
alleen op indicatie wordt gegeven. Ik 
mag aannemen dat de indicatie 
commissie haar werk dermate goed 
doet, dat zo'n alfahulp inderdaad op 
de plaats terecht komt waar dat hoort. 
Wanneer mevrouw Andela liever kiest 
voor beperking van de kwantiteit van 
de hulp in relatie tot de alfhahelpers, 
en vindt dat de buren maar moeten 
inspringen, kan ik dit niet helemaal 
met het voorgaande rijmen. Ik denk 
namelijk dat er dan zeker een verlaging 
van de kwaliteit zou kunnen optreden. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Ik denk 
dat mevrouw Verkerk mijn verhaal 
niet helemaal heeft beluisterd. Daarin 
vindt nogal een afweging plaats. Zij 
heeft echter goed gehoord dat ik 
gezegd heb dat men alfahulp of niet 
begeleide hulp kan toepassen in die 
gevallen waar het mogelijk is. Het 
uitgangspunt daarbij is dat het 
bestuur van zo'n instelling dat zelf 
moet kunnen beslissen. 

Wanneer men, gezien de noodzaak 
van beperking vanfinanciële middelen, 
verder gaat met het verhogen van het 
percentage alfahelpers, moet men het 
andere percentage van hulpverleners, 
dat misschien voor ernstige gevallen 
hard nodig is, gaan inkrimpen. 

Waar zijn wij dan mee bezig? Ik 
denk daarom dat de doelstelling van 
de gezinsverzorging moet zijn daar 
hulp te bieden waar het echt nodig is 
en waar knelpunten zijn. Naar ons 
gevoel is dat de eerste taak van de 
gezinsverzorging. Ik zie hier dus 
een enorm probleem en ik vind dat wi j 
voor grote vragen staan. Ik wi l die 
vragen en het beleid ten aanzien van 
de gezinsverzorging toch eens graag 
ter discussie stellen en luisteren naar 
het antwoord van de Staatssecretaris. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Toch ben ik blij dat uw benadering 
van de alfahulp nu wat positiever is 
dan een jaar of twee geleden. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Dit is 
niet juist. Het inzetten van alfahulp 
verschilt van instelling tot instelling. 
In onze lijn zijn wij nooit negatief 
geweest ten aanzien van het invoeren 
van niet begeleide hulpverlening. Wij 
zijn ermee akkoord gegaan, maar 
ook toen hebben wij gezegd dat men 
heel goed in de gaten moet houden 
wat eigenlijk de doelstelling van de 
gezinsverzorging is. In sommige 
gevallen kunnen er echt wel lichte 
vormen van huishoudelijke hulp 
nodig zijn. Men moet echter zoeken 
naar een vorm waarbij men voor de 
zwaardere gevallen ruimte voor hulp 
aanwezig houdt. Daarvoor moet men 
ook beleidsmatig de ruimte in stand 
houden. Ik wi l die ruimte graag aan 
de instellingen laten 

Mijnheer de Voorzitter! Voorts 
vragen wij ons af of er niet meer 
mogelijkheden zijn binnen de sfeer 
van de uitvoerende leiding en de 
administratieve en voorwaarden-
scheppende functies binnen de 
instellingen en de Centrale Raad. Ik 
weet dat men al aan het knijpen is 
geweest, maar wellicht is er nog meer 
te vinden. 

Te denken valt in dit verband aan 
beloning naar functie in plaats van 
naar diploma en, als wi j kijken naar de 
gang van zaken in het onderwijs, naar 
algemene maatregelen in de salaris-
sfeer. Het zijn suggesties, maar ik wi l 
graag het antwoord van de Staatsse-
cretaris hierover horen. 

Nog even een opmerking over de 
bevoorschottingsregeling. In 1973 
werd afgesproken dat de instellingen 
konden rekenen op een permanent 
voorschot van 15%. Er schijnt momen-
teel verschil van mening te bestaan 
tussen CRM en de Centrale Raad over 
de gewenste en mogelijke hoogte van 
de bevoorschotting. Kan de Staatsse-
cretaris hierover duidelijkheid ver-
schaffen? 

Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Staatssecretaris een nadere onderbou-
wing geven van zijn gedachte dat 
planning op provinciaal niveau meer 
voordelen biedt dan op gemeentelijk 
niveau? 

Staatssecretaris De Boer: Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik mevrouw Andela-
Baur vragen hoe zij eraan komt, dat er 
sprake is van een beleidswijziging? 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Wi j 
hebben informaties, die ons door de 
Centrale Raad langs de normale 
kaders uit het veld toegespeeld zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hechten 
veel waarde aan de uitgekristalliseerde 
mening van het veld hierover. Wij 
zullen pas daarna een oordeel geven. 
Kan de Staatssecretaris informatie 
daaromtrent verschaffen? 

Gaarne vernemen wi j de zienswijze 
van de Staatssetaris over de zoeven 
aangesneden problemen en oplossin-
gen. Ik neem aan, dat een en ander 
niet pasklaar voorhanden is. Voor ons 
staat primair, dat de kwaliteit van de 
zorgverlening in ieder geval niet mag 
worden aangetast en dat al het 
overige daaraan ondergeschikt dient 
te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
enkele beschouwingen over de 
gehandicapten. 

De coördinerend bewindsvrouwe 
voor het gehandicaptenbeleid deelde 
vorige week bij de behandeling van 
de begroting-Volksgezondheid mee, 
dat begin februai 1982 de inhoudelijke 
reactie van de Regering verwacht 
mocht worden op de grondslagenca-
hiers van het Nationaal Orgaan 
Gehandicaptenbeleid. 

Kan de Staatssecretaris ons nadere 
mededeling doen over zijn reactie op 
de NOG-nota 'Grondslagen van een 
beleid voor gehandicapte mensen in 
het kader van een algemeen welzijns-
beleid'? 

De CDA-fractie is van mening dat de 
gehandicapten voor ons een voortdu-
rende zorg moeten blijven, ook juist 
na het Jaar voor de Gehandicapten; 
wi j zullen aanzetten geven tot een 
voortdurend overleg tussen bewinds-
lieden en parlement. Daar tot op 
heden het NOG heeft geleefd op 
kosten van de NVR en andere organi-
saties én om te laten merken dat wij 
dat NOG alle kans wil len geven de 
belangen van alle gehandicapten te 
behartigen, hebben wi j een amende-
ment ingediend ter versterking van 
deze organisatie. 

Nog een opmerking willen wi j 
graag onder de bijzondere aandacht 
van de bewindsman brengen. Steeds 
meer zien wi j , gelukkig, een ontwikke-
ling van kleinschalige voorzieningen 
die van groot belang zijn voor de 
gehandicapten. Te meer daar het 
hierbij vaak initiatieven van particuliere 
zijde betreft, die nauw aansluiten bij 
de verlangens van de gehandicapten, 
dringen wij er bij de bewindslieden op 
aan, zoveel als in hun vermogen ligt 
deze kleinschalige voorzieningen, met 
name op het terrein van boederij-
projecten te bevorderen. 

Ik wi l ook nog een vraag stellen: in 
hoeverre wordt het nationaal orgaan 
voor gehandicapten betrokken bij het 
rijksplan voor sociaal-cultureel werk 
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en het a.s. plan voor maatschappelijke 
dienstverlening en in hoeverre wordt 
in de aanwijzingen en in de richtlijnen 
aan gemeenten en provincies aandacht 
besteed aan de gehandicapten? 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
zou ik iets wil len zeggen over het 
beleid met betrekking tot de huishou-
delijke en consumentenvoorlichting 
en het consumptief krediet. In de 
memorie van toelichting staat dat een 
nieuwe aanpak wordt ontwikkeld; een 
doelgroepgerichte benadering, zo 
vindt de interdepartementale commis-
sie. Hiertoe is een werkgroep samen-
gesteld die advies vraagt aan organi-
satie-adviseurs van een onafhankelijk 
organisatie-adviesbureau. Gedacht 
wordt aan groepen, die tot nog toe 
moeilijk bereikbaar zijn geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verbaasde 
mij over deze zinsnede in de memorie 
van toelichting. Het wiel moet weer 
voor de zoveelste keer worden 
uitgevonden. Er zijn immers al 
organisaties die sinds de Tweede 
Wereldoorlog voor moeilijk bereikbare 
groepen werken, met name voor 
oudere mannen, gehandicapten, 
culturele minderheden, vluchtelingen, 
lage inkomensgroepen, laag ontwik-
keiden, enz. 

Waarom wordt geen gebruik 
gemaakt van bestaande werksoorten 
met een grote ervaring en van vele 
gegevens met betrekking tot specifieke 
bijscholing van docenten, methodi-
sche aanpak, groepswerk, enz? Wie 
zal in deze opzet het eerstelijnswerk 
gaan uitvoeren? 

Ik zou wil len aandringen op wetswij-
ziging ten aanzien van het consumptief 
krediet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt 
overleg gevoerd met de Rutgersstich-
t ing, de PSVG en Schorerhuizen op 
basis van hun beleidsnota om tot 
bezuinigingen te komen. Ik zou graag 
wil len dat de Kamer daarover ook 
geïnformeerd werd, omdat het belang 
van deze werksoorten in het kader 
van de preventie ons zeer sterk 
aanspreekt en ter harte gaat. 

Ten slotte wi l ik de bewindslieden 
met klem vragen de opvang van 
asielzoekers en vluchtelingen op korte 
termijn te regelen. De motie Evenhuis-
van Essen, ingediend bij de behande-
ling van de CRM-begroting voor 1981, 
moet met spoed worden uitgevoerd. 

D 
De heer Wil lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal niet eenvoudig zijn 
om het grote vertrouwen dat deze 
Minister heeft in de decentralisatie-

operatie aan het wankelen te brengen, 
maar wellicht is hij er wel van te 
overtuigen dat decentraliseren met 
minder geld dan in een gecentraliseerd 
beleid, zowel de lagere overheden als 
het uitvoerend werk verhindert om 
beleid te voeren. 

Na jaren al op de minli jn te zijn 
gezet door een centraal gestuurd 
beleid, wordt nu een absoluut diepte-
punt bereikt voor de maatschappelijke 
dienstverlening en het sociaal-cultu-
reel werk. Respectievelijk zo'n f25 
min. zal worden bezuinigd op maat-
schappelijk werk, gezinszorg, bejaar-
denwerk en ongeveer f 18 min. op 
buurt- en culbhuiswerk, peuterspeelza-
len en opbouwwerk en dergelijke. 
Terwij l er alleen al voor het bijhouden 
van de prijsstijgingen volgens mijn 
berekeningen zo'n f90 min. extra voor 
de eerste lijn in 1982 nodig zou zijn! 

Wij vinden deze bezuinigingen 
onverantwoord. In plaats van de 
Regering te volgen in haar opvatting 
dat de crisis deze bezuinigingen nodig 
maakt, menen wi j dat de crisis deze 
bezuinigingen juist onaanvaardbaar 
maakt. Toename van werkloosheid en 
perspectiefloosheid zowel bij jongeren 
als bij ouderen, roepen juist meer 
hulpvragen op. Straks moet de 
afbraak van honderden arbeidsplaat-
sen in deze sectoren weer worden 
geneutraliseerd door een banenplan 
voor de quartaire sector. 

Wij wil len de Minister alsnog de 
gelegenheid geven zijn leven te 
beteren en deze ingrepen ongedaan 
te maken. Deze begroting zal anders 
onmogeli jk onze goedkeuring kunnen 
krijgen. 

Is de Minister ook bereid, de 
organen voor de democratische 
planning meer ruimte te geven om de 
starre planningsbureaucratie te 
omzeilen zodat zij vooral op nieuwe 
ontwikkelingen en experimentele 
werksoorten kunnen inspringen? 
Wanneer denkt de bewindsman de 
huidige RBR-voorschriften te versoe-
pelen, niet alleen voor de grote 
steden zoals hij in de beantwoording 
van de schriftelijke vragen heeft 
meegedeeld maar voor het gehele 
land! Wil het welzijnswerk niet 
verzuipen in de papieren-modderpoel, 
dan is grote spoed geboden met zo'n 
'ontbureaucratisering'. Dan zullen 
democratisering en de kwaliteitsverbe-
tering wellicht enige kans krijgen. 

Wij wil len in dit verband vragen om 
een apart debat of een mondeling 
overleg over de ontwikkelingen in het 
ouderenwerk! Ook deze werksoort 
dreigt vermalen en zelfs versnipperd 
te worden tussen talloze regels en 

voorschriften van de planning. Aan de 
eigen identiteit van het gecoördineerde 
bejaardenwerk wordt beslist geen 
recht gedaan met de beslissing van 
het vorige kabinet om dit werk onder 
de Rijksbijdrageregeling Maatschap-
pelijke Dienstverlening te stoppen. Is 
deze Minister bereid, deze beslissing 
te heroverwegen in overleg met de 
Kamer? 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
landelijke organisaties worden zwaar 
onder vuur genomen. Wij zien daar 
ook gegronde redenen voor. Als er 
wordt bezuinigd op organisaties die 
niet als koepel maar als dienstverle-
nende instelling optreden, op een 
terrein dat nog goeddeels onontgon-
nen is, kunnen wi j daar géén begrip 
voor opbrengen. Ik doel dan vooral op 
de circa 10% bezuinigingen die zijn 
voorgesteld in de nota van wijzigingen 
voor de Schorerstichting, de Rutgers 
Stichting en de PSVG. Deze bezuinigin-
gen zullen niet alleen arbeidsplaatsen 
kosten, maar roepen ook de vraag op 
of de Regering in haar beleid nog wel 
waarde hecht aan deze multidisciplinai-
re hulpverlening. 

Is het een nieuw beleid om zon 
twintig Rutgershuizen, en dan vooral 
buiten de randstad, te laten sluiten? 

Is het een nieuw beleid om het 
emancipatie- en hulpverleningswerk 
voor homoseksuelen zo fors in te 
krimpen, terwij l de Wereldomroep, 
het betaalde voetbal en de topsalaris-
sen op het departement niet of slechts 
in luttele procenten worden aange-
sproken? Om te voorkomen dat de 
uitgaven voor de rijksgroepsregelin-
gen en de bijstandsuitkeringen van dit 
zelfde departement nog verder de pan 
uit zullen rijzen, hebben wij een 
amendement ingediend om de 
seksuele hulpverlening ten minste op 
het huidige financiële niveau te 
handhaven. 

Laat ik mijn uiterst beperkte spreek-
tijd benutten om nog een drietal 
essentiële kanttekeningen te plaatsen. 
Het door Minister Van der Louw 
aangekondigde beleidsplan, werkloze 
jongeren verplicht, op straffe van 
verlies van hun uitkering, gemeen-
schapstaken te laten verrichten, 
vinden wi j absurd. Wat voor een 
bijdrage levert dit plan toch aan de 
belangen van een groep jongeren die 
niets liever wi l dan fatsoenlijk werk, 
inkomen en opleiding, en bovendien 
een fatsoenlijke plaats om te wonen. 

Ik hoop en verwacht, dat de bewinds-
man de confrontatie met de jongeren-
organisaties over zijn plan aan durft 
te gaan. Dan zal hij - en wellicht ook 
de Kamer - het achterhaalde, vooroor-

Tweede Kamer 
2 februari 1982 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 1630 



Willems 

logse en ongewenste karakter van zijn 
plannen inzien. 

De bijstand is onze grootste restpost. 
Reeds 65% van de gescheiden 
vrouwen is erop aangewezen. Door 
de te lage kinderbijslag leven honderd-
duizenden onder het bijstandsniveau. 
Is de Regering bereid, op grond van 
budgetonderzoeken het Bijstandsbesluit 
Landelijke Normering aan te passen? 

Wanneer komt de door de Minister-
President Van Agt toegezegde notitie 
over bijstand aan gezinnen, die door 
de gestegen energiekosten in de 
problemen raken? Mogen wi j ook 
rekenen op een speciaal overleg met 
de Minister over de financiering en 
voorwaarden ten behoeve van de 
opvangtehuisen die aan talloze 
daklozen onderdak bieden? Kan de 
Minister in dit verband garanderen dat 
hij geen besluiten neemt zonder 
daarover eerst met de Kamer en het 
veld van gedachten te hebben gewis-
seld? 

Ten slotte wil ik nog een kwestie 
aan de orde stellen die zowel de 
positie van de vrouwen als de kwaliteit 
van de hulpverlening raakt. Wij 
menen dat er geen rechtvaardigings-
gronden bestaan om de, volgens een 
overzicht van 1981, ongeveer 16.000 
gezinshulpen verstoken te laten 
blijven van de meest elementaire 
werknemersrechten zoals sociale 
voorzieningen, sociale verzekeringen 
en rechtsbescherming bij ontslag enz. 

Wi l de Regering ernst maken met 
de verbetering van de rechtspositie 
van deeltijdwerkers, dan zal ze 
tenminste de rechtspositie van de 
Alpha-hulpverleners en hulpverleen-
sters moeten verbeteren. Ik vraag in 
een motie daarover het oordeel van 
de Kamer. Ik ben benieuwd naar de 
visie van de bewindslieden hierop. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Willems 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de verplichte en 
gedwongen invoering van de Alpha-
hulp in de gezinsverzorging eerder 
door haar werd afgewezen; 

overwegende, dat bij veel instellingen 
en organisaties grote bezwaren 
bestaan tegen de onvolwaardige 
rechtspositie van Alpha-help(st)ers; 

overwegende, dat de invoering van 
Alpha-hulp in 1981 tot een onvolwaar-
dige rechtspositie heeft geleid voor 

ruim 16000 vrouwen, werkzaam als 
Alpha-hulp in de gezinsverzorging; 

verzoekt de Regering, te bevorderen, 
dat voor Alpha-hulpverleensters en 
•verleners dezelfde rechtspositie en 
sociale verzekeringen van toepassing 
zullen worden als voor andere 
gezinshelp(st)ers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 64(17 100-XVI). 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij behandelen in deze 
dagen de eerste CRM-begroting met 
deze bewindslieden, waarbij uiteraard 
de beleidsvoornemens van dit kabinet 
op het terrein van het welzijnsbeleid 
een centrale plaats innemen. Tot op 
dit moment, echter, heeft de Kamer 
slecht op fragmentarische wijze en 
beperkt tot een aantal deelterreinen, 
kennis kunnen nemen van de opvat-
tingen van deze bewindslieden en 
hun beleidsvoornemens voor het te 
voeren welzijnsbeleid in de komende 
kabinetsperiode. 

Terecht merken de bewindslieden 
op, dat de voorliggende begroting 
nog opgesteld is door het vorige 
kabinet. Bij de indiening van hun 
gewijzigde begroting delen de 
bewindslieden helaas mee, dat ze nog 
geen kans gezien hebben om een 
integrale visie te ontwikkelen op het 
welzijnsbeleid, en kondigen zij aan dat 
ze dit bij de begroting-1983 zullen 
doen. Ook wat de nu voorgestelde 
bezuinigingsmaatregelen betreft, 
hebben de bewindslieden opnieuw 
gekozen voor een ad hoc-beleid. Voor 
een meer structurele aanpak, waarbij 
alle onderdelen van het beleid 
betrokken worden, verwijzen ze 
opnieuw naar de begroting-1983. 

De bewindslieden anticiperen wel 
erg op een afwachtende houding van 
de kant van de Kamer. Ondanks het 
begrip, dat we kunnen opbrengen 
voor de tijdsklem bij de opstelling van 
deze gewijzigde begroting, waarmee 
de bewindslieden te maken hebben 
gekregen, is mijn fractie teleurgesteld. 

Wij menen ook een zekere mate van 
teleurstelling bij de bewindslieden te 
ontdekken, als we de toelichting lezen 
op hun gewijzigde begroting. Wij 
begrijpen dat ook wel, zeker van 
Staatssecretaris De Boer, die bij de 
behandeling van de begroting-1981 
als woordvoerder van het CDA nog 
ernstig bezwaar maakte tegen de 
gevolgde methode van ponds-ponds 
gewijze bezuinigingen. Hierbij werd 

met name aandacht gevraagd voor 
een verdeling op basis van een 
achterstandenbeleid. 

Daarom is een nadere toelichting 
van de hand van de bewindslieden op 
zijn plaats als het gaat om de uitein-
delijke beleidskeuzen, die aan deze 
bezuinigingen ten grondslag liggen, 
en om de vraag, of deze in verband 
staan met een nadere prioriteitenafwe-
ging van het toekomstig welzijnsbe-
leid. 

Teleurstelling aan de ene kant; aan 
de andere kant herkenning van een 
ander beleid en waardering voor de 
ombuigingsmaatregelen in positieve 
zin, als het gaat om: 

de definitieve subsidiëring van de 
ombudsman; 

de afschaffing van de eigen bijdrage 
in het algemeen maatschappelijk 
werk; 

wijziging van de voorgestelde 
maatregelen rond de contributievrij-
dom in de biblioteken. 

Mijnheer de Voorzitter! Toch 
bekruipt ons het gevoel, dat we tot nu 
toe als het gaat om de beleidsombui-
gingen, nog maar bezig zijn geweest 
met vingeroefeningen en dat de echte 
harde keuze - het afwegen van 
bestaande voorzieningen - gelet op 
de verslechterende economische 
situatie, ook het welzijnswerk zal 
raken. 

Het zou echter volstrekt onrealistisch 
zijn, als wij daarbij een afwachtende 
houding zouden aannemen. De ti jd 
maar ook de economische omstandig-
heden zijn er niet naar om voor een 
defensieve opstelling te kiezen. 

In dat licht spreekt ons ook de 
stelling van Achterhuis aan: 'dat links 
het huidige beslissende moment van 
de onafwendbare bezuinigingen zou 
moeten gebruiken om het ideologisch 
terrein van het denken over de 
verzorgingsstaat eindelijk eens niet 
alleen vanuit een defensief en kwanti-
tatief gerichte houding te betreden'. 

Ik meen dat juist socialisten deze 
uitdaging moeten aannemen want de 
basis van onze verzorgingsstaat kan 
niet alleen beschreven worden in 
termen van betaalbaarheid. 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou collega Worrell 
willen vragen waarom hij zegt dat 
juist socialisten deze uitdaging 
moeten aannemen. Geldt dat dan niet 
voor alle politieke stromingen of 
bedoelt hij met dat ' juist' dat zij dat 
het meest hebben verzuimd? 

De heer Worrell (PvdA): Ik denk dat 
iedereen de uitdaging moet aannemen 
en ik hoop, vanwege de nieuwe 
coalitie, dat ik dit samen met de heer 

Tweede Kamer 
2 februari 1982 

Cultuur, recreatie en Maatschappelijk 
Werk 1631 



Worrell 

Beinema mag doen in de komende 
periode. Juist ook de socialisten , die 
aan de wieg van de verzorgingsstaat 
met de sociale voorzieningen etc. 
hebben gestaan, hebben de taak om 
de meest kwetsbaren in onze samen-
leving te beschermen als het gaat om 
de invull ing van de beperkingen van 
deze verzorgingsstaat. Daar wensen 
wi j bij te blijven. 

De heer Beinema (CDA): Ik constateer 
dat collega Worrell nu zegt 'juist ook' 
in plaats van 'juist'; dat is een belang-
rijk verschil. 

De heer Worrell (PvdA): Als ik de heer 
Beinema daarmee getroffen heb, is 
dat erg plezierig, want dan vinden wi j 
weer iemand aan onze zijde. 

Ik vervolg mijn verhaal. Ik was bij 
Achterhuis gebleven en zei dat 
socialisten niet alleen de betaalbaar-
heid als criterium moeten nemen. 

We moeten met name letten op de 
sociale, politieke en morele gevolgen 
van de teruglopende ecnomie. De 
kans kan snel bestaan dat bij de 
heroverweging en heroriëntatie op de 
grondslagen van onze verzorgings-
staat de meest kwetsbaren in onze 
samenleving onder de voet gelopen 
worden. 

Daarmee ben ik in mijn betoog 
tevens aangeland in de discussie over 
de crisis van onze verzorgingsstaat. Er 
bestaat een groeiend ongeloof en 
wantrouwen in de mogelijkheden dat 
onze samenleving, zoals die in de 
afgelopen jaren is opgebouwd, 
gehandhaafd kan worden. Het gevoel 
groeit dat het bouwwerk dreigt neer 
te storten. De vraag is echter waar het 
in wezen om ging bij de inrichting en 
de opbouw van de verzorgingsstaat. 

De verzorgingsstaat moet vanuit 
zijn oorsprong opgevat worden als 
een garantieformule voor alle burgers 
in de samenleving, als ze bij ziekte, 
werkloosheid of arbeidsongeschikt-
heid niet in staat zijn volledig voor 
zichzelf te zorgen. De garanties zijn 
geworden tot rechten, waar burgers 
een beroep op konden doen. De 
verzorgingsstaat, geformuleerd als 
geobjectiveerde rechten op garanties 
is slechts mogelijk bij toenemende 
economische groei én bij de bereidheid 
om vanuit de solidariteitsgedachte, 
die ten grondslag ligt aan de verzor-
gingsstaat, de sterkste schouders de 
zwaartste lasten te laten dragen. 

Deze garantieformule heeft haar 
uitwerking gekregen in het min imum-
loon, sociale zekerheid, maar ook in 
welzijnswerk. In essentie gaat het bij 
de verzorgingsstaat niet om een vorm 

van luxe, maar veel meer om een 
basisgarantie voor de meest kwetsba-
ren in onze samenleving. 

Het eindresultaat is ongewild een 
produkt geworden dat, ondanks de 
uitgangspunten, een sterk technocra-
tische uitwerking heeft gekregen. Het 
gebrek aan ideologie, aan de ideële 
basis, is de grootste bedreiging voor 
de verzorgingsstaat. Zelfs zonder de 
huidige economische crisis zouden 
we af moeten van de technocratische 
en bureaucratische invull ing van de 
verzorgingsstaat, omdat de sociale 
onafhankelijkheid snel om kan slaan 
in afhankelijkheid van de professionals 
of van de voorzieningen. Daarom 
zullen ook socialisten, gezien hun 
traditie, deze ideële basis opnieuw 
moeten formuleren om daarmee het 
maatschappelijk draagvlak te vergro-
ten. 

Het stelsel van rechten, waarop de 
verzorgingsstaat gebaseerd is, heeft 
de politieke verantwoordeli jkheid 
meer en meer aan het zicht onttrokken. 
De politiek was alleen nog verantwoor-
delijk voor 'meer' en voor technische 
invulling van de rechten. Vadertje 
staat nam de verantwoordeli jkheid 
wel over van zijn burgers. 

Terecht houdt Schuyt ons de 
spiegel voor als hij stelt dat zoals de 
uitbouw van de verzorgingsstaat 
vooral tot stand gekomen is onder 
invloed van krachtig georganiseerde 
belangen- en pressiegroepen die op 
een nogal wil lekeurige ad hoc manier 
hun vele wensen en verlangen via 
overheidszorg gerealiseerd wilden 
zien, nu het gevaar groot is dat de 
afbouw of zelfs afbraak op even 
willekeurige ad hoc manier zal geschie-
den, waarbij groepen die zelf onvol-
doende politieke vuist kunnen maken 
onder de voet zullen worden gelopen. 

Dit compromisachtige eindprodukt 
is de laatste jaren sterk aan kritiek 
onderhevig. Het is van groot belang 
om de huidige crisisverschijnselen te 
onderkennen en te erkennen. Mede 
op basis daarvan is een nieuwe 
aanpak en zijn nieuwe politieke 
keuzen noodzakelijk. 

Mijn fractievoorzitter heeft bij de 
algemene beschouwingen reeds een 
aantal uitgangspunten geformuleerd. 
Ik wi l ze kort herhalen en vooral 
betrekken op het welzijnswerk. 

In de eerste plaats noem ik de 
erkenning van het zelfstandigheidsbe-
ginsel: ruimte scheppen voor mensen 
om hun problemen zelfstandig op te 
lossen. Daarbij zal nagegaan moeten 
worden of professionele uitvoering 
vervangen kan worden door professi-
onele begeleiding, zodat de betrokken-

heid en de verantwoordeli jkheid van 
gebruikers vergroot wordt. 

In de tweede plaats noem ik het 
beginsel van rechtvaardige verdeling 
van de lasten. In beginsel houdt dit 
voor ons in, dat wi j onder voorwaarde 
van een rechtvaardig inkomensbeleid 
een eigen bijdrage van gebruikers niet 
principieel afwijzen. 

In dit verband wil len wi j nogmaals 
wijzen op de motie die ik, samen met 
mi jn collega's Meijer en Bischoff van 
Heemskerck, bij de vorige begrotings-
behandeling heb ingediend. Is het 
mogelijk, van de Regering een 
antwoord op de motie, die nog steeds 
niet is uitgevoerd, te krijgen? Daarbij 
kan zij bij voorbeeld ook het rapport 
'profijt van de overheid' en het 
CPB-rapport over 1980 betrekken. De 
waardevolle gegevens die deze 
rapporten bevatten, zouden mede ten 
grondslag aan de nota kunnen l iggen. 

In de derde plaats moet er volstrekte 
duidelijkheid bestaan over de bodem 
in de materiële voorzieningen voor de 
laagste inkomens. Dat betekent onder 
andere garanties voor de netto-netto-
koppeling, handhaving van het 
koopkrachtbeginsel voor mensen met 
een min imum inkomen. Het solidari-
teitsbeginsel houdt in dat schaars 
wordende middelen aangewend 
moeten worden voor de meest 
bedreigden. 

In de vierde plaats moeten de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid 
van de voorzieningen en regelingen 
regelmatig worden getoetst. 

In de vijfde plaats zal de harmonisa-
tie van de huidige voorzieningen met 
kracht moeten worden bevorderd. Ik 

- heb het gevoel dat de bewindslieden 
van CRM, veelal 'roependen in de 
woest i jn ' zijn. Zodra men dit departe-
ment heeft verlaten, blijken er opeens 
onoverkomelijke bezwaren te bestaan, 
of het nu gaat om de samenhang of 
het op elkaar afstemmen van het 
beleid van landelijke koepels of van 
eerstelijnszorg. Kunnen de bewindslie-
den in hun beantwoording nader 
ingaan op de moties die wij daarover 
verleden jaar hebben ingediend? 

In het algemeen zal de bureaucratie 
teruggedrongen moeten worden, 
waarbij vooral het zicht op de voorzie-
ningen en de toetsing aan haar 
doelstellingen bevorderd dienen te 
worden. 

Positief is, dat ondanks of dankzij de 
huidige economische problemen vele 
instellingen en organisaties zich ervan 
bewust zijn dat ze een onderdeel 
uitmaken van die vernieuwde herover-
weging van voorzieningen. In ieder 
geval hebben wi j ervaren dat in vele 
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organisaties de discussie opnieuw 
gevoerd wordt over de reikwijdte en 
de randvoorwaarden van de huidige 
voorzieningen, waarbij kritisch het 
eigen functioneren in de beschouwing 
wordt betrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat mijn fractie een 
actieve rol wil vervullen als het gaat 
om de heroverweging en heroriëntatie 
bij de nadere invulling van de princi-
piële grondslagen van onze verzor-
gingsstaat. Wellicht kunnen ook de 
bewindslieden aangeven op welke 
wijze van hun kant een bijdrage te 
verwachten is aan deze discussie. 
Mijnheer de Voorzitter! In een crisis-
achtige situatie is de neiging groot 
om symbolen van collectief falen aan 
te wijzen. Naast andere groepen is 'de 
welzijnswerker' en 'het welzijnswerk' 
de veel gebruikte zondebok. Naar 
aanleiding van 'De markt van welzijn 
en geluk' van Hans Achterhuis werd 
zowel door links als door recht felle 
kritiek geuit op het functioneren van 
het welzijnswerk. 

Sommige critici deden het zelfs 
voorkomen alsof de crisis van de 
verzorgingsstaat samenvalt of 
veroorzaakt wordt door het welzijns-
werk. Daarom is het van belang om 
met betrekking tot de toekomstige 
ontwikkelingen van het welzijnsbeleid 
nog eens duidelijk de voorzieningen 
welke gesubsidieerd worden door 
CRM op een rij te zetten. Van de te 
subsidiëren voorzieningen zijn 
ongeveer 100 000 arbeidsplaatsen 
terug te vinden in de sectoren gezins-
verzorging en bejaardenoorden. 

Ongeveer 10% volgens Kok, die 
deze cijfers verzamelde, kan gerekend 
worden tot de agogische en therapeu-
tische functies. Deze zeer beperkte 
groep is veelal verantwoordelijk voor 
de beeldvorming van de 'welzijnswer-
ker'. Het overgrote deel van de 
welzijnsvoorzieningen wordt in deze 
beeldvorming, zeer ten onrechte, 
meegenomen. Daarbij wi l ik bepaald 
de kritiek op de therapeutische en 
agogische functies niet onderschrij-
ven. 

Te constateren is dat de kritiek op 
het welzijnswerk enige relativering 
behoeft. Deze relativering van de 
discussie rondom het welzijnswerk is 
mijns inziens een goed voorbeeld van 
een scheiding tussen mythe en 
werkelijkheid van de huidige crisis in 
onze verzorgingsstaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak 
reeds over het proces van decentrali-
satie en democratisering van het 
welzijnsbeleid. Onze opvattingen over 

de decentralisatie van het welzijnsbe-
leid zijn voldoende bekend. 

Mijn fractie maakt zich echter grote 
zorgen over de voortgang die wordt 
gemaakt bij de pogingen om naast 
het sociaal-cultureel werk ook andere 
onderdelen van het welzijnsbeleid te 
decentraliseren. In dit verband is er 
opnieuw een vertraging ontstaan 
rond de maatschappelijke dienstverle-
ning-fase II. Gaat dat per 1 januari 
1983 door? 

Vanwaar al die twijfel over de 
realisatie van de overdracht van 
rijkstaken aan provincies en gemeen-
ten? Deze twijfel komt in de eerste 
plaats voort uit de plannen die het 
kabinet zelf tot nu toe naar buiten 
heeft gebracht. Wij kunnen ons niet 
onttrekken aan de indruk, dat tot nu 
toe de bereidheid op dit punt niet 
verder is gekomen dan het departe-
ment van CRM. Hoe staat het in dit 
verband met de bereidheid tot 
decentralisatie op de andere departe-
menten? Op zichzelf is het positief dat 
staatssecretaris Stuiveling fris van de 
lever uitgaat van een omgekeerde 
bewijslast. Zij stelt zich op het stand-
punt: 'In principe gaat alles naar de 
gemeenten en beargumenteer dan 
maar waarom het niet naar de 
gemeente zou kunnen'. 

Op zichzelf is dit een doorbraak in 
de overheveling van rijkstaken naar 
gemeente en provincie. Helaas moet 
worden vastgesteld dat er ook een 
keerzijde aan de medaille is. 

De bereidheid bij de lagere overhe-
den om rijkstaken over te nemen is 
sterk afgenomen, niet alleen omdat 
gemeenten worden getroffen door de 
vermindering van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds, maar 
ook omdat - zoals bij het sociaal-cul-
tureel werk - ad hoc een bezuiniging 
van ruim 6% is doorgevoerd. Tot onze 
spijt moeten wij vaststellen dat de 
Staatssecretaris hiervoor van ons niet 
de schoonheidsprijs krijgt. Over deze 
maatregel is op geen enkele wijze 
overleg gevoerd met het veld. 

Zelfs Staatssecretaris Stuiveling 
moest bij de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken 
bekennen dat zij niet vooraf op de 
hoogte was gesteld. Hierbij is de 
principiële vraag aan de orde, of de 
bewindslieden op zo'n laat moment in 
december nog wel tot deze maatregel 
mochten besluiten. Aan de randvoor-
waarden, dat gemeenten er niet de 
dupe van mochten worden en dat de 
werkgelegenheid zou worden ge-
spaard, is niet voldaan. De gemeenten 
zullen uiteindelijk voor de kosten 
moeten opdraaien. 

Wie betaalt de personele kosten als 
inmiddels de planning en programme-
ringsprocedure zijn afgerond en 
vastgesteld door de desbetreffende 
gemeenteraad en blijkt dat achteraf 
door de nu voorgestelde bezuinigingen 
de gemeenten toch personeelsleden 
moeten ontslaan? Bij onvri jwil l ig 
ontslag ontvangen de werknemers 
een wachtgelduitkering. Kan dan een 
beroep worden gedaan op de rijksover-
heid? 

Veel ernstiger wordt het, als blijkt 
dat zelfs bij de VNG de gedachte 
overheerst dat, gelet op de huidige 
problemen, het decentraliseringspro-
ces maar gestopt moet worden en dat 
het beperkt moet blijven tot de 
huidige twee rijksbijdrageregelingen. 

Mijn fractie acht het daarom 
noodzakelijk om in ieder geval een 
gedeelte van de huidige bezuinigingen 
in andere posten te zoeken. Wij 
hebben daarbij met name gekozen 
voor investeringsposten. Dit is op 
zichzelf ook pijnlijk, maar de ti jd dat 
wi j alles en iedereen konden ontzien, 
is voorbi j . Wij hebben daarom deze 
incidentele bezuinigingen toegepast, 
die een temporisering van het 
aankoopbeleid tot gevolg zullen 
hebben. 

Bij de behandeling van de Kaderwet 
Specifiek Welzijn heeft mijn oud-colle-
ga Van Kemenade uitvoerig bepleit, 
dat bij de vereveningssystematiek die 
wordt toegepast bij de verdeling van 
de beschikbare middelen over de 
gemeenten en provincies alternatieven 
worden voorgesteld, waarbij aan de 
z.g. achterstandindicatoren een 
relatief zwaar gewicht wordt toege-
kend. Wij zouden het pleidooi van 
toen wil len herhalen. Op basis van 
artikel 26 van de huidige rijksbijdrage-
regeling heeft de Minister de bevoegd-
heid, het verdelingsplan vast te 
stellen. Op dit moment bestaat er een 
aantal wegingsfactoren. Door daaraan 
toe te voegen de factor achterstands-
situaties, waarvan trouwens een 
berekeningsvariant bij de project-
groep-financiële gevolgen decentrali-
satie voorhanden is, kan in ieder 
geval bereikt worden dat de beschik-
bare middelen dooreen prioriteitskeu-
ze eerlijker verdeeld worden. 

Wij hopen dat de bewindslieden 
deze suggestie van onze kant overne-
men en dat zij bereid zijn bij de 
bezuinigingen voor 1982 met deze 
nieuwe wegingsfactoren rekening te 
houden. In ieder geval zal dat ons 
inziens gebeuren bij het verdelingsplan 
voor 1983. 

Mijnheer de Voorzitter! Positief 
staat onze fractie tegenover de 
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gedachte van de bewindslieden om te 
streven naar een beperking van het 
aantal centrale stuurelementen en 
naar vereenvoudiging van de regelge-
ving. Wij zijn erg benieuwd naar de 
consequenties hiervan voor de 
rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel 
werk. De ervaring leert dat de huidige 
procedures rond de welzijnsplanning 
veel meer de afhankelijkheid van de 
burgers in de hand werkt dan dat 
de mondigheid erdoor bevorderd 
wordt. In feite valt te constateren dat 
we in een technocratisch-bureaucra-
tisch systeem beland zijn en daarin 
dreigen te verstikken. Tot nu toe 
hebben we nauwelijks kans gezien om 
de inspraakregelingen met betrekking 
tot de welzijnsplanning voldoende 
inhoud te geven. Daarom zal de 
noodzakelijke vereenvoudiging van de 
huidige regelgeving zowel gemeente-
besturen als burgers ontlasten. 

Wat mijn fractie betreft kunnen de 
middelen die daardoor vri jkomen, 
aangewend worden voor het directe 
uitvoerende werk. Niet in de laatste 
plaats zullen ook gemeenten hiervan 
profiteren, omdat ook de kosten die zij 
nu nog moeten maken beduidend 
zullen teruglopen. 

Wij verzoeken de bewindslieden op 
korte termijn een onderzoek in te 
stellen naar de consequenties van 
vereenvoudiging van de regelgeving 
en van beperking van het aantal 
centrale stuurelementen met name 
voor de omvang van de thans voor-
handen zijnde organen voor democra-
tische planning. Wij hopen dat de 
Regering dit onderzoek wi l toezeggen 
en dat ze onze prioriteitskeuze in 
dezen deelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
een tweetal onderwerpen bespreken. 
Dat is in de eerste plaats de proble-
matiek van de jeugdherbergen. Wat 
ons betreft kan het op deze manier 
niet meer verder gaan; afspraken 
moeten gehouden worden. Ik denk 
dat dat van erg groot belang is voor 
het werk van de NJHC. Wij hebben 
hierover dan ook een amendement op 
de begroting ingediend. 

In de tweede plaats heeft mijn 
fractie meermalen gevraagd naar de 
huidige voorzieningen op het terrein 
van de volwasseneneducatie. Wij 
hopen dat nu snel een wettelijke 
regeling tot stand zal komen. Enige 
zorgen maken wij ons echter als het 
gaat om de projecten alfabetisering 
die onder de Minister van CRM vallen. 
Deze projecten komen bij uitstek ten 
goede aan de meest kwetsbaren. 
Opnieuw hebben we mogen ervaren 

in een bezoek aan deze projecten dat 
als de deelnemers de stap nebben 
gemaakt en uit hun isolement te 
voorschijn zijn gekomen, de behoefte 
om direct aan de slag te kunnen en in 
te halen wat ze lang gemist hebben, 
erg groot is. 

Als er dan ook een voorziening bij 
uitstek voldoet aan alle prioriteiten die 
men aan het welzijnswerk zou wil len 
stellen, dan zijn het deze projecten. 
Helaas is er nog steeds een grote 
wachtli jst en dat is vooral voor deze 
betrokkenen een trieste ervaring. Via 
een amendement hebben we deze 
post op de rijksbegroting extra 
verhoogd. Onze fractie wi l de bewinds-
lieden uitnodigen om zo spoedig 
mogelijk een structureel beleid voor 
deze projecten te ontwikelen. Mogen 
we de Minister vragen, voor het 
zomerreces hierover aan de Kamer te 
berichten? 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
zei in een van zijn eerste interviews: Ik 
ben hier niet op het beste moment 
gekomen. We hebben een tijdperk 
achter ons liggen waarin alles kon; er 
behoefde geen keuze te worden 
gemaakt. Nu moet dat, zoals bekend, 
wel en criteria daarvoor moeten 
zorgvuldig worden afgewogen. De 
Staatssecretaris kwam tot de volgende 
nogal duidelijke uitspraak: Politiek is 
vaak kiezen tussen belabberd en 
allerbelabberdst. 

Wij spreken ons vertrouwen uit in 
deze bewindslieden De taak waarvoor 
ze staan, is niet eenvoudig en het gaat 
zeker niet om een populaire bood-
schap. De moed, de duidelijkheid en 
het maken van ook pijnlijke keuzen in 
de afgelopen maanden, geven ons het 
vertrouwen dat we op roerige, maar 
ook boeiende jaren kunnen rekenen. 
Wat ons betreft krijgen ze de kans om 
hun beleidsvoornemens, tenminste 
als we vandaag of morgen niet al te 
zeer verrast worden, uit te voeren. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In aansluiting op het 
betoog van collega Worrell zal ik 
trachten de positie van het Ministerie 
van CRM te analyseren in het licht van 
de discussie over de verzorgingsstaat. 

Uit bijdragen in die discussie valt te 
concluderen dat door het compromis-
karakter de oorspronkelijke uitgangs-
punten van de verzorgingsstaat te 
veel zijn vertroebeld. Dit heeft er 
onder meer toe geleid dat de uitbouw 
in het recente verleden te veel zonder 
richting heeft plaatsgevonden. Het 
gevolg van dit alles is dat er nu sprake 
is van het ontbreken van voldoende 
draagvlak. De verzorgingsstaat heeft 

ook in dezen zijn grenzen bereikt, 
misschien wel overschreden. 

Onvoldoende maatschappelijk 
draagvlak en de beperking van de 
financiële mogelijkheden is de 
combinatie die het Ministerie van 
CRM in een crisissituatie kan brengen. 
Een kop in het Welzijnsweekblad 
illustreerde dit als volgt: 'Isolement 
en bezuiniging bedreigen het welzijns-
bestel, inclusief het Ministerie van 
CRM'. 

Het functioneren van het departe-
ment in de afgelopen jaren en 
evenzeer van het bestel op het 
landelijke niveau zijn hiervan een 
illustratie. 

De oorzaken hiervoor zijn in drie 
categorieën te rangschikken: 

1. de externe advies-en overleg-
structuur (de landelijke koepels); 

2. de interne structuur van het 
departement; 

3. het ontbreken van heldere en 
geprofileerde uitgangspunten van het 
beleid. 

In telegramstijl een toelichting 
hierop. Het landelijk bestel waarmee 
de bewindslieden van CRM te maken 
hebben, is nog steeds verkokerd en 
versnipperd. De rijke gedachten van 
de knelpunten-nota zijn hier niet 
uitgewerkt. De landelijke structuren 
functioneren nu nog te veel als een 
verstikkend netwerk tussen het 
uitvoerend werk en het departement. 
Het is een structuur die het niet 
mogelijk maakt de werksoorten en 
activiteiten die het pretendeert te 
vertegenwoordigen, te toetsen noch 
te relativeren. Als klankbord voor een 
departement dat functioneert op het 
snijvlak van financiële beperkingen en 
een wegvallend maatschappelijk 
draagvlak, kan dit overkoepelend 
bestel niet functioneren. 

Als vervolg hierop noem ik de 
structuur van het departement. 
Historisch is verklaarbaar dat deze 
interne structuur vri jwel over de 
gehele lijn het op deelbelangen 
gestructureerde veld weerspiegelt. Uit 
een ons recent ter beschikking gesteld 
organisatie-overzicht van het directo-
raat-generaal maatschappelijke 
ontwikkeling bleek mij dat dit nog 
steeds een staalkaart is van het 
veelzijdige veld. 

Voor de overige delen van het 
departement zal het nauwelijk anders 
zijn. De door de minister Van Doorn in 
gang gezette reorganisatie is beperkt 
gebleven en het vervolg is uitgebleven. 
Er is nog steeds sprake van ver gaande 
fragmentatie en een wending van het 
specifieke naar het algemene tekent 
zich nog niet af. 
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Het hoeft nauwelijks betoog dat het 
toekomstige beleid in deze structuur 
niet kan zijn afgestemd op de behoef-
ten die zich uitkristalliseren bij de 
mensen in buurten en wijken waar het 
uitvoerend werk opereert. Al enkele 
jaren achtereen is gebleken dat bij de 
ombuigingen geen serieuze afweging 
tussen lasten en voorzieningen wordt 
gemaakt, maar wordt teruggevallen, 
het is zoeven ook gezegd, op een soort 
ponds-pondsgewijze toedeling. 

Heldere en geprofileerde uitgangs-
punten hebben veld en departement 
niet geleverd. Beleidsprioriteiten 
komen op deze wijze in het gedrang. 
Wij beseffen dat het ministerie van 
CRM voor niet geringe opgaven is 
geplaatst in het huidige tijdsbestek. 
Mijn fractie heeft bij de aanvaarding 
van het regeerakkoord de verantwoor-
delijkheid aanvaard voor een beper-
king van de collectieve uitgaven. Dit 
impliceert dat, wat ons betreft, de 
begroting van het ministerie van CRM 
niet buiten schot blijft. Omgekeerd 
betekent dit niet dat er op de uitgaven 
van dit departement evenveel moet 
worden bezuinigd als elders, dit onder 
meer omdat binnen de CRM-begroting 
slechts een beperkt gedeelte voor 
eigen beleidsruimte beschikbaar is. 

Ruim 6,5 miljard is vastgelegd voor 
de Algemene Bijstandswet. Daarnaast 
ruim 800 miljoen voor de verzetsdeel-
nemers en vervolgden en ongeveer 
evenveel voor radio en t.v. 

Van het overige gedeelte is thans 
een beperkt, maar in de toekomst veel 
groter bedrag, belegd in de decentra-
lisatie. De 'vrije' beleidsruimte is dus 
niet groot. Een verruiming hiervan is 
nog mogelijk door een kritische 
doorlichting op ondoelmatigheid. Het 
rapport 'Profijt van de Overheid' van 
het Sociaal Cultureel Planbureau biedt 
hiervoor relevante aanknopingspun-
ten. Het gaat daarin om de vraag in 
welke mate de voorzieningen die door 
de overheid geproduceerd worden 
aan verschillende categorieën van de 
secundaire inkomensgroepen ten 
goede komen. De uitkomsten zijn 
bekend. Wat gebeurt er nu met dit 
materiaal? Wij merken hier niets van 
en vrezen dat het ergens in een la is 
weggestopt. 

Wij praten anno 1982 echter eerder 
over doelmatigheid van ombuigingen 
dan over doelmatigheid van uitgaven. 
Toch zal het een met het ander 
gecombineerd moeten worden. Een 
ander adviesorgaan van de Regering 
heeft hierover eveneens interessant 
materiaal op tafel gelegd. Ik doel hier 
op 'Dwarskijken II' van de Harmonisa-

tieraad welzijnsbeleid. Dit rapport 
bespreekt de voornaamste regerings-
documenten waarin bezuinigings-
maatregelen worden aangetroffen. 
Conclusie: Er is niet bezuinigd op 
basis van een prioriteitenstell ing; 
overal wordt ongeveer evenwel 
gekort. 

Voor alle duideli jkheid, het gaat hier 
om bezuinigingsmaatregelen die door 
het vorige kabinet in de achtereenvol-
gende jaren van zijn bestaan zijn 
afgekondigd. Nogmaals: overal wordt 
zo ongeveer evenveel gekort. 

De Harmonisatieraad welzijnsbeleid 
constateert terecht, het ontbreken van 
een afwegingskader. Hij wijst daar-
naast nog eens op een ander belangrijk 
punt, het gebrek aan inzicht in 
overlappingen in beleid en verschui-
vingen van uitgaven. 

Gegeven is echter dat het beleid 
van de departementen sterk samen-
hangt. Bezuinigingen op een uitgave 
van het ene ministerie kan het beroep 
op een voorziening van een ander 
ministerie vergroten. Het CRM-beleid 
heeft deze samenhang vooral met 
Volksgezondheid, Onderwijs en 
Justitie. 

Ook binnen het Departement van 
CRM speelt deze samenhang een rol. 
Mijn bijdrage zal zich nu verder richten 
op de richting waarin de oplossingen, 
naar onze mening, gezocht moeten 
worden. Een kader hiervoor is te 
vinden in de welvaarstheorie van 
Professor Hans van den Doel, omdat 
een betere afweging tussen individuele 
baten en collectieve lasten noodzake-
lijk is. Van belang is daarbij de functie 
die een prijs voor verschillende 
goederen kan vervullen. 

Globaal worden in deze benadering 
twee soorten goederen tegenover 
elkaar geplaatst: de private goederen 
die op een markt worden verhandeld 
en de zuivere collectieve goederen. Bij 
de eerste categorie verdeelt de prijs 
het goed. Die functie vervult de prijs 
niet voor de zuivere collectieve 
goederen. Hiervoor geldt ook dat 
consumenten niet van het gebruik 
kunnen worden uitgesloten. De 
betaling van een prijs is dus niet af te 
dwingen en financiering via gedwon-
gen heffing is noodzakelijk. 

Het gaat hier (om Carmiggelt vri j te 
citeren) om de subsidiëring van het 
weer dooor CRM als de weersgesteld-
heid in dit land nog lang slecht blijft. 

Dit onderscheid in twee soorten 
goederen brengt ons bij de toepassing 
op de CRM-voorzieningen in proble-
men. Deze zijn niet op deze wijze in te 
delen. Tussen beide categorieën ligt 
echter een groot continuüm van 

goederen waarvoor het technisch wel 
mogelijk is een prijs te vragen. Vaak is 
echter de kostprijs te hoog voor de 
consument en het gevolg is dat deze 
te weinig van het goed gebruikt. 
Bemoeienis van de overheid kan de 
consumptie op het gewenste peil 
brengen. Dit kan in allerlei vormen en 
in een bepaalde periode, waarvoor wi j 
als Partij van de Arbeid mede verant-
woordeli jk waren, heeft dit aanleiding 
gegeven om welzijnsvoorzieningen 
voor 100% te subsidiëren. 

Ik trek nu een andere conclusie. Het 
is wel mogelijk een prijs te vragen, 
maar kostendekkende prijzen zouden 
tot een te laag gebruik kunnen leiden. 
Het profijtbeginsel kan dan ook niet 
voor 100% toepassing in deze sector 
krijgen. Privatisering is op dezelfde 
gronden alleen denkbaar in de vorm 
van gesubsidieerde uitbesteding van 
taken; een economische benadering 
van het particulier initiatief. Het 
politieke karakter van de voorzieningen 
in het gebied tussen zuivere collectieve 
en private goederen is hiermee 
duidelijk. 

Het gaat om twee soorten afwegin-
gen: 

overlaten aan de markt of overheids-
ingrijpen en 

het gebruik van bepaalde voorzienin-
gen stimuleren danwei afremmen. 

Dit afwegingsproces moet in onze 
visie gebeuren op basis van beleids-
doelen: voor bepaalde groepen in 
bepaalde noden, behoeften of 
wenselijkheden, voorzien. 

Overlaten aan de markt laat de 
verdeling over aan de koopkracht. 
Overheidsingrijpen heeft dit karakter 
niet, maar ook daar is verdeling via 
prijzen mogelijk. Omdat er echter 
geen markt behoeft te zijn, kan er een 
variabele prijs worden gemaakt. Het 
voordeel van het toepassen van deze 
prijsvariabiliteit kan zijn dat een 
bewustere afweging tussen kosten en 
gebruik wordt gestimuleerd. Wij 
bepleiten dat het beleid op het 
welzijnsterrein met deze afwegings-
mogelijkheid sterker rekening zal 
houden. Graag verneem ik hierop de 
visie van de bewindslieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij een 
afweging op basis van beleidsdoelen 
onzerzijds geef ik een globale aandui-
ding van de terreinen waarbij wi j 
prioriteiten hebben gesteld: 

- inkomenszekerheid; 
- zorgfuncties (programma's, 

activiteiten en voorzieningen voor 
bejaarden, zieken, gehandicapten en 
anderen die zijn aangewezen op hulp 
van buitenaf); 
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- emancipatoire functies (alfabeti-
sering, elementaire volwassenenedu-
catie, informatieactiviteiten, zelfhulp 
voor en door minderheden); 

- behoud van het onomkeerbare 
(musea, monumentenzorg, natuurbe-
houd en "bescherming). 

Gelet op de beperkte tijd een 
illustratie hiervan naar twee onderde-
len van het beleid. Mevrouw van 
Nieuwenhoven zal er straks uitgebrei-
der op ingaan. 

1. inkomenszekerheid. Het gaat 
hierbij om de ABW als sluitstuk van 
ons sociale zekerheidsstelsel. Steeds 
meer mensen zijn op dit onderdeel 
van de sociale zekerheid aangewezen. 
Dit leidt tot een enorme toeneming 
van de werkbelasting bij de Gemeen-
telijke Sociale Diensten, maar even-
eens tot een vergroting van de 
financiële problemen bij de gemeen-
ten. Deze problematiek mag niet 
worden afgewenteld op de gebruikers. 
Wij zien twee mogelijkheden om 
hieraan te ontkomen. 

In de eerste plaats een vereenvoudi-
ging van de regelgeving, waarbij de 
vraag rijst in hoeverre een aanvaard-
bare rechtsbedeling in het gedrang 
komt wanneer de richtlijnen globaler 
worden. 

In de tweede plaats vinden wi j het 
raadzaam met de gemeenten te 
overleggen over een verfijning van de 
financieringsstructuur, gerelateerd 
aan de uitgaven voor de sociale 
zekerheid. Onze voorkeur gaat uit 
naar het terugdringen van de bureau-
cratie. Welk beleid stelt de Minister 
zich voor om het functioneren van 
sociale diensten op peil te houden en 
te verbeteren, daar waar men achter 
ligt? 

2. Jeugdwerkloosheid en het beleid 
voor jeugdige werklozen. Zij vormen 
een belangrijk aspect van de verant-
woordeli jkheden van deze bewindslie-
den. Hoewel deze beleidsvoornemens 
nog niet volledig zijn gepresenteerd, 
wil len wi j bij deze begrotingsbehande-
ling er wat uitvoeriger bij stil staan. 
De Minister heeft hiertoe zelf alle 
aanleiding gegeven en de Staatssecre-
taris is niet achtergebleven. 

Twee weken geleden heeft mijn 
fractie bij monde van collega Moor bij 
de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
onze opvattingen kenbaar gemaakt 
ten aanzien van het jeugdwerkplan, 
zoals wij dat verwachten van dat 
ministerie. Het door deze bewindslie-
den te voeren beleid mag hier niet los 
van staan. 

Anderzijds wi l ik beklemtonen dat 
het om twee onderscheiden activitei-
ten gaat. Het accent bij Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid dient in onze 
visie te liggen op het creëren van 
werk met gebruikmaking van uitke-
ringsgelden. Het gaat daarbij dan ook 
om arbeidsplaatsen die vallen onder 
de bestaande arbeidswetgeving en als 
zodanig ook geen nieuwe discussies 
over verplichtingen, sancties en wat 
dies meer zij nodig maken. 

De doelstellingen van het plan van 
Sociale Zaken dienen een sterk accent 
te hebben op het bieden van arbeids-
plaatsen met het perspectief op 
blijvend werk zonder dat hiervoor 
overigens, ook onzerzijds, een 
100%-garantie kan worden gegeven. 

In de CRM-benadering moet hierop 
niet het hoofdaccent vallen; de 
pretenties worden dan te groot en de 
desillusies zijn voorspelbaar. Wij 
hechten waarde aan het ontwikkelen 
van een breed scala van maatschap-
pelijke activiteiten, die met behoud 
van uitkering door jongeren verricht 
kunnen worden. 

De volgende doelstelling wordt 
door ons toegekend aan deze CRM-ac-
tiviteiten: 

1. De jongeren de mogelijkheid 
bieden, nuttig werk te verrichten 
waardoor negatieve randverschijnse-
len van langdurige werkloosheid 
verminderd kunnen worden. 

2. De kloof tussen actieven en 
niet-actieven te verminderen, 
doordat zinvolle werkzaamheden 
worden verricht waaraan degenen die 
ze verrichten een positie kunnen 
ontlenen. 

3. Uitvoering van onvervulde, 
nuttige activiteiten, een bijdrage aan 
de verbetering van de leefbaarheid 
van de eigen omgeving, die anders 
zouden blijven liggen. 

4. Gewenning aan het arbeidspro-
ces en een versterking van de positie 
op de arbeidsmarkt door het opdoen 
van ervaring. 

Het vraagstuk van de verplichting 
heeft nogal centraal gestaan in de 
discussie over het plan-Van der Louw. 
Daarom geef ik de visie van mijn 
fractie hierover. 

Gelet op de doelstellingen die wij 
hanteren, is het voor ons volstrekt 
aanvaardbaar dat de samenleving in 
termen van morele verplichtingen een 
appel doet op hen die een uitkering 
hebben, zich in te zetten voor de 
verbetering van de leefbaarheid van 
de samenleving. Eerder heb ik gesteld 
dat de crisis van de verzorgingsstaat 
tweeledig is; het wegvallen van het 
maatschappelijk draagvlak is één 
daarvan. 

Met de nu door mij geformuleerde 
morele verplichting beweeg ik mij in 
de richting van een versterking van 
dat draagvlak. Juist in dit opzicht 
waarderen wi j de opstelling van 
Minister Van der Louw en Staatssecre-
taris De Boer. De bedreiging die wij 
ervaren ten aanzien van de verzor-
gingsstaat, in het bijzonder op het 
punt van de 'tegenoverelkaarstelling' 
van actieven en niet-actieven, wordt 
door dit soort optreden tegengegaan. 
Deze open en creatieve benadering, 
waarin recht en verplichting worden 
gekoppeld, vormt aanzetten voor een 
progressieve cultuurpolitiek, die een 
nieuwe basis kan leggen onder de 
verzorgingsstaat. 

De legitimatie van de gemeenschap 
om een appel te doen op hen die een 
uitkering hebben, houdt echter tevens 
in, dat dit in beginsel voor iedereen 
geldt: AOW-ers, WAO-ers, bijstand-
trekkers en jongeren in de RWW, om 
enkele categorieën te noemen. Maar 
gelet op de specifieke positie van 
jongeren achten wi j het noodzakelijk 
dat aan deze groep prioriteit wordt 
toegekend. Bij hen is het risico het 
grootst door het ontbreken van 
voldoende mogelijkheden tot het 
verkrijgen van structuur in de ti jd en 
het leggen van een relatie tot de 
gemeenschap die hen omringt. 

Onze benadering sluit een verplich-
ting ten principale niet uit en is 
inbegrepen in de hantering van het 
begrip morele verplichting, zowel aan 
de zijde van de maatschappij - daarop 
wordt ook het accent gelegd - als aan 
de zijde van hen die hier worden 
aangesproken. Het is echter zeer 
gewenst bij de hantering van de 
verplichting, hetgeen zijn uitwerking 
in sancties zou moeten krijgen, een 
pragmatische benadering te kiezen. 

Wij vragen de bewindslieden in 
eerste instantie alle aandacht te geven 
aan de realisering van projecten 
waarin jongeren maatschappelijk 
zinvolle activiteiten kunnen vervullen. 
Wij verwachten dat het een gigantische 
opgave is om een voldoende aanbod 
van activiteiten te realiseren. Wij gaan 
ervan uit dat vele jongeren klaar staan 
om dit soort activiteiten te vervullen. 
Dan pas kan de vraag-aanbod-relatie 
worden beoordeeld. Daarna is pas 
aan de orde of een verplichting 
noodzakelijk is en ook dan pas is aan 
de orde op welke wijze. Wat ons 
betreft, is dit en behoort dit nu niet 
aan de orde te zijn. Mag ik van de 
bewindslieden vernemen of zij deze 
visie delen? 

Ter afronding keer ik terug naar de 
structurele voorwaarden bij het 
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CRM-beleid. Wij verwachten dat de 
chaotische situatie van de afgelopen 
jaren snel een gepasseerd station is. 
De benoeming aan de top van twee 
mensen met grote ervaring op het 
lokale bestuursvlak biedt perspectief. 
Immers, juist op dat vlak is reeds veel 
eerder een proces van integrale 
beleidsontwikkeling en planning op 
gang gebracht dan bij de centrale 
overheid. 

Wij vernemen van de bewindslieden 
graag hoe de vorming van een 
departementsraad zich verhoudt tot 
een onzes inziens noodzakelijke 
ver gaande reorganisatie. Als sluitstuk 
van een dergelijke op integratie 
gerichte reorganisatie is het voor ons 
alleszins acceptabel, echter niet als de 
enige maatregel. 

Ook vanuit een andere optiek is een 
reorganisatie gewenst. Wij delen nog 
steeds de opvatting, dat de groei van 
het aantal formatieplaatsen op het 
niveau van het ministerie beperkt 
moet blijven en ten gunste van de 
lagere overheden moet worden 
omgebogen. De in de begroting van 
1981 geconstateerde uitbreiding heeft 
mijn fractie ernstig geïrriteerd. 

Wij wensen 'klip en klaar' van de 
Minister te vernemen op welke wijze 
hij deze overheveling van arbeidsplaat-
sen denkt te realiseren, zodanig dat 
bij nieuwe begrotingen resultaten 
zichtbaar zijn. Als hij daarbij externe 
ondersteuning in de vorm van 
organisatie-advieswerk nodig heeft 
- de heer Hermans heeft er ook op 
gewezen - zullen wij hem daarin 
volgen. Overigens sluit ik mij op dit 
punt aan bij zijn betoog. 

Ik heb nog een enkele opmerking 
over de situatie van de landelijke 
organisaties, koepels. Het is teleurstel-
lend en onaanvaardbaar dat het 
noodzakelijke proces van herstructure-
ring nog geen stap verder is. De 
bewindslieden zijn echter geenszins 
vrijgesteld van hun verantwoordelijk-
heid voor deze zaak. 

Wat ons betreft is de fase aangebro-
ken dat zij een curator aanstellen met 
een dwingende opdracht om deze 
failliete boedel af te wikkelen voor 
1983. Ik sluit mij ook hier graag aan 
bij de opmerkingen die de heer 
Hermans hierover heeft gemaakt. Wij 
vernemen graag of aan onze sterke 
aandrang tegemoet kan worden 
gekomen en op welke wijze de 
bewindslieden deze zaak denken aan 
te pakken. 

Het gebrek aan integrale afwegings-
kaders is in het begin van mijn betoog 
naar voren gebracht zonder daar een 

conclusie aan te verbinden. Wij doen 
dat nu aan het eind van deze bijdrage 
wel, omdat de ontwikkelingen zo 
dreigend zijn, dat CRM de kans loopt 
zich zelf weg te manoeuvreren. 

Voor alle duideli jkheid: dit departe-
ment is voor ons niet blijven bestaan 
omdat het bij de verdeling van de 
zetels zo uitkwam en ook niet omdat 
in het kabinet een plaatsje moest 
worden gevonden voor André van der 
Louw. Anderzijds is het ook niet zo 
dat CRM niet ter discussie zou staan. 
Een oordeel hierover kan echter alleen 
gegeven worden vanuit de positiebe-
paling van de CRM-beleidsterreinen in 
het kader van hettotale welzijnsbeleid; 
het kader waarbinnen ook de beleids-
ombuigingen getoetst moeten 
worden op hun uitwerking. 

Bij de algemene beschouwingen is 
door onze fractie een aanzet gegeven 
tot deze discussie, maar een vervolg 
bij de afzonderlijke begrotingen leidt 
snel tot fragmentatie. Wij zouden het 
toejuichen als er een algemene 
begrotingstoelichting zou verschijnen 
in plaats van algemene beschouwin-
gen bij elk departementaal begrotings-
hoofdstuk afzonderlijk. Wij dringen er 
sterk op aan met deze opvatting van 
de commissie-Vonhoff een begin te 
maken voor het welzijnsbeleid. 

De coördinerende minister voor 
welzijnsbeleid, de Ministervan CRM, 
zou voor dat beleid dan bij een 
'algemene welzijnsverklaring' verant-
woording kunnen afleggen voor het 
gevoerde en te voeren beleid. Op die 
wijze kunnen de hoofdli jnen van 
welzijnsbeleid en de samenhang 
tussen de verschillende beleidssecto-
ren vooral met het oog op de beleids-
ombuigingen beter dan tot nu toe 
zichtbaar worden gemaakt. 

Wij verwachten van de Minister van 
CRM dat, bij de stukken voor het 
volgend begrotingsjaar, een eerste 
proeve van zo'n integraal beleidsplan 
voor het welzijnsterrein wordt 
gepresenteerd. 

Met een dergelijk inzet van zijn kant 
menen wij een nieuwe periode van 
welzijnsbeleid vorm te kunnen geven, 
een periode waarin wij onze idealen 
vanuit een beoordeling van de 
werkelijkheid wil len benaderen, en 
niet omgekeerd. Hierin is een nieuwe 
rol weggelegd voor de coördinerend 
Minister van welzijnsbeleid. Wij 
verwachten dat hij deze uitdaging 
aanneemt en rekenen op hem. De ruil 
van CRM voor Rotterdam is dan 
alleszins verantwoord! 

D 
Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het kiezen 

voor zoveel mogelijk gedecentrali-
seerd beleid vanuit dit ministerie kan 
de Minister en de Staatssecretaris niet 
ontslaan van de verplichting voor 
sommige terreinen een sturend 
overheidsbeleid te blijven voeren. Op 
dit gebied wil ik enkele voorbeelden 
noemen. In de eerste plaats het 
mediabeleid. Ik maak daarover slechts 
enkele opmerkingen, omdat er op 
korte termijn uitgebreid met de 
Minister van gedachten zal worden 
gewisseld. 

Meer nog dan de satelliet en andere 
technische verworvenheden vraagt de 
ontwikkeling op het lokale en regionale 
vlak dringend om een regeling. Radio-
en televisiepiraterij via ether en kabel 
nemen hand over hand toe. Gemeen-
tebesturen en bonafide belangstellen-
den smeken bijna om beleid op dit 
terrein. Mi jn fractie is van mening dat 
er in dit begrotingsjaar zicht moet 
komen op een lokaal en regionaal 
omroepbeleid omroepbeleid en wel 
dusdanig, dat desnoods op titel van 
experiment lokale zendmachtigingen 
kunnen worden uitgegeven. 

Hoe het ook zij, wij verwachten zo 
spoedig mogelijk een beleidsstuk 
waarover de Kamer met de Minister 
in overleg kan treden. 

Met betrekking tot de kwestie van 
de gerechtelijke uitspraak over de 
programgegevens en het Nieuwsblad 
van het Noorden achten wi j het 
gewenst dat de NOS de zaak tot in de 
hoogste instanties juridisch uitstrijdt. 
Kan de Minister meedelen of dat zal 
gebeuren? 

Wij zijn van oordeel dat, gesteld dat 
de rechterlijke uitspraak tot in hoogste 
instantie wordt bevestigd, door dit 
van buiten komende feit ingrijpende 
veranderingen in zendtijdverdeling 
kunnen plaatsgrijpen. 

Deelt de Minister dit oordeel en, zo 
ja, zijn van hem dan tijdig en dus 
eventueel vooruitlopend op een 
samenhangende mediavisie, zo nodig 
voorstellen tot wetswijziging te 
verwachten? Verwacht de Minister 
tevens inkomstenderving voor de 
omroepen en daardoor kwaliteitsver-
lies in het programma-aanbod door 
minder inkomsten voor de zendge-
machtigden? 

De pers zit in problemen. Zeker de 
helft van de dagbladbedrijven verkeert 
in de rode cijfers. Hoe gaat de Minister 
het door het bestuur van het bedrijfs-
fonds voor de pers uitgewerkte 
compensatieplan verder uitvoeren? Is 
de Minister bereid, bij uitwerking van 
een beleid voor lokale en regionale 
omroep in die zien oog te hebben 
voor een samenhangend mediabeleid, 
dat hij aanslagen op advertentie-in-
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komsten van de kranten weet te 
pareren of te compenseren? 

De termijn waarop de monumenten-
zorg volgens de Regering kan worden 
gedecentraliseerd is ons te vaag. Een 
wetswijziging en daaraan gekoppeld 
beleidswijzigingen zien wij graag op 
korte termijn tegemoet. De uitkomsten 
van het rapport van de commissie-Van 
der Bunt geven daartoe goede 
mogeli jkheden, zowel voor decentrali-
satie als voor een andere manier van 
restaureren. 

Voor 1982 is het voor monumenten-
zorg uitgetrokken bedrag lager dan in 
enig jaar na het monumentenjaar 
1975. En na 1984 zal van het thans 
beschikbare bedrag in de meerjaren-
cijfers opnieuw ± f 25 min. verdwijnen. 
Deze ontwikkeling baart mijn fractie 
veel zorgen, niet het minst omdat in 
de sector van de monumentenzorg 
vele arbeidsplaatsen verloren gaan en 
nog zullen gaan, zelfs in zodanige 
mate dat de voor restauraties benodig-
de deskundigheid en ervaring door 
het afvloeien van vaklieden voor de 
toekomst verloren gaan. Dat kan niet. 

Het zeer kort geleden door het 
Ministerie van CRM gepubliceerde 
rapport 'Het behoud van cultuur en 
werkgelegenheid', bevat naar mi jn 
mening veel stof tot nadere uitwerking. 

Bijzondere aandacht van de Staats-
secretaris wil ik nog vragen voor de 
' jongere' bouwkunst. Verschillende 
bouwwerken zouden reeds nu veilig 
gesteld kunnen worden op de voorlo-
pige monumentenli jst, terwijl een 
verdere inventarisatie op decentraal 
niveau kan plaatsvinden. Economische 
neergang kan geen reden zijn om 
geen 'toekomst voor het verleden' te 
garanderen. Ik wi js hierbij op de 
schrikbarende ontwikkeling van de 
financiering van de monumentenzorg. 

Met instemming van mijn fractie 
heeft een overdracht plaatsgevonden 
van het emancipatiewerk naar het 
departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Mijn fractie heeft 
echter steeds betoogd dat emancipa-
tiezaken deel uitmaken van alle 
beleidsterreinen. Zo blijft het departe-
ment van CRM verantwoordelijk voor 
een goed emancipatorisch beleid, ook 
na de overdracht. Een tweetal erg 
belangrijke terreinen wi l ik hier 
behandelen: de gezinsverzorging en 
de bijstand. 

Ik wi l het eerst over de bijstand 
hebben. Hoe belangrijk bijstandsuitke-
ringen voor een groot aantal vrouwen 
zijn, blijkt wel uit de beantwoording 
van de vragen. Daaruit blijkt, dat 65% 
van het aantal uitkeringen dat recht-

streeks op grond van de wet wordt 
verstrekt aan thuiswonenden 
benenden 65 jaar, naar duurzaam 
gescheiden levende vrouwen gaat. 
Juist deze categorie verkeert in een 
erg moeilijke positie, zeker ook 
financieel. Ik mag u daarbij wijzen op 
de conclusies van het rapport van het 
Sociaal Cultureel Planbureau. 

Onder vrouwen met een bijstands-
uitkering bestaat grote behoefte aan 
het volgen van onderwijs als een 
mogeli jkheid om zelfstandig een 
inkomen te gaan verwerven. Zonder 
een goede vorming en zonder goed 
onderwijs zullen velen langdurig 
aangewezen blijven op bijstandsuitke-
ringen. Het vorige kabinet heeft met 
het oog daarop een circulaire uitgege-
ven, waarin de mogelijkheid geopend 
werd tot het volgen van onderwijs en 
vorming met behoud van uitkering. 

Wij juichen dat zeer toe. Alleen 
bereiken ons verschillende geluiden 
over de uitvoering van de circulaire. 
Wij zouden de Minister wil len verzoe-
ken om op korte termijn een inventari-
satie te maken van de uitvoering van 
de circulaire en bij gebleken onduide-
lijkheden de circulatie op een een-
voudige wijze te formuleren, zodat er 
geen meningsverschillen meer 
mogelijk kunnen zijn. 

Mijn fractie stelt zich op het stand-
punt - en zij vindt daarbij impliciete 
steun in de circulaire - dat deze 
mogeli jkheid tot het volgen van 
onderwijs en vorming met behoud 
van de uitkering, mogelijk moet zijn 
tot en met het niveau van het middel-
baar beroepsonderwijs. Wij zien het 
met zeer veel spanning het antwoord 
van de Minister tegemoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
is erg bezorgd over de ontwikkelingen 
rondom de alpha-hulp. Bij de vorige 
begrotingsbehandeling hebben wi j 
een motie gesteund van mevrouw 
Andela-Baur, die ervoor pleitte dat in 
het kader van het meerjarige bezuini-
gingsprogramma, instellingen niet 
verplicht mochten worden tot instel-
ling van de z.g. alpha-hulp. Het is voor 
de PvdA alti jd een randvoorwaarde 
geweest dat instellingen niet gedwon-
gen moeten worden om tot invoering 
van alpha-hulpen over te gaan. 

Wij moeten echter constateren dat 
het bezuinigingsprogramma van f63 
mil joen vele instellingen verplicht 
heeft, ook tegen de uitdrukkelijke 
wens van vele besturen en onderne-
mingsraden in, alpha-hulpen in te 
voeren. 

Ik wil er voorts op wijzen dat de 
CRG, in alle rekenmodellen voor het 
bezuinigingsprogramma, invoering 

van alpha-hulpen gebruikt heeft voor 
de taakstellende bezuinigingen. Een 
aantal instellingen voor gezinshulp, 
die tot nu toe om principiële redenen 
geweigerd hebben, zijn ook niet in 
staat gebleken de bezuinigingen 
volledig door te voeren zonder 
alpha-hulp. 

De PvdA staat nu voor de moeilijke 
keuze om de feitelijke situatie te 
accepteren of om vast te houden aan 
haar standpunt dat er geen sprake 
mag zijn van verplichte invoering. Wij 
kiezen in deze moeilijke situatie een 
andere opstelling en aanvaarden de 
verdere invoering van deze bemidde-
lingshulp. Uit overwegingen van 
rechtsgelijkheid, komen wij dan ook 
tot de conclusie dat de rechtspositie 
van de alpha-hulp genormaliseerd 
dient te worden. 

Wij accepteren daarbij de omvang 
van de bezuinigingen. Ook stemmen 
wij in met het uitgangspunt dat de 
omvang van de hulpverlening niet 
aangetast mag worden. Dit betekent 
dat het aantal formatie-uren niet mag 
worden verminderd. Tevens zijn wij 
van mening dat de ombuigingen per 
instelling gedifferentieerd mogen 
worden ingevuld. 

De PvdA wi l bij haar voorstellen om 
binnen de genoemde randvoorwaar-
den toch de rechtspositie te normali-
seren, de hulpvorm die geboden 
wordt door alpha-hulpen zeer uitdruk-
kelijk accepteren. Vanaf nu noemen 
wij een alpha-hulp met een normale 
rechtspositie een bemiddelingshulp. 

Zonder in alle technische details te 
treden, wi l len wij wel een enkel 
hoofdelement aangeven van onze 
voorstellen: 

Doordat wi j de hulpvorm bemidde-
lingshulp in aanzienlijke omvang 
accpeteren als een volwaardige 
aanvulling van het hulpverleningsaan-
bod, is besparing mogelijk doordat 
bemiddelingshulpen minder inproduk-
tieve uren maken dan traditionele 
gezinshulpen. 

De omvang van het leidinggevende 
apparaat zal zeker inkrimping moeten 
ondergaan, daar de zgn. case-load 
van leidinggevenden hoger is bij 
bemiddelingshulp dan bij traditionele 
hulp. 

Verschuivingen binnen de afkoop-
som, die ter beschikking gesteld 
wordt voor de indirecte kosten dienen 
te worden aangebracht. 

Wij beseffen terdege dat een 
discussie over deze principiële en zeer 
ingewikkelde materie meer vereist 
dan een gedachtenwisseling in het 
kader van deze begrotingsbehande-
ling. 
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Een zeer belangrijke reden voor 
deze keuze van mijn fractie is onze 
bezorgdheid dat de huidige rechtsposi-
tie van alpha-hulpen ook op andere 
deelgebieden van de maatschappelijke 
dienstverlening zal worden geïntrodu-
ceerd. 

Ik heb nog een ander emancipato-
risch punt. Zolang Nederland niet de 
ideale abortuswetgeving kent, mag 
geen abrupte afbreking - vergeef mij 
dit woord - van de subsidie aan de 
Rutgerstichting, de Schorer-stichting 
en de protestantse stichting voor 
gezinsvoorlichting plaatsvinden. Wij 
hebben een amendement ingediend 
om te bereiken dat deze in onze 
samenleving nog steeds nodige 
voorlichting in stand kan worden 
gehouden. 

In de komende twint ig jaar zal het 
aantal burgers van 65 jaar en ouder 
met bijn 400.000 groeien. Deze 
zogenaamde demografische verschui-
vingen zullen een grote invloed 
hebben op het te voeren beleid. 

Mijn fractie hoopt dat de nota 
Bouwstenen voor een ouderenbeleid 
een aanzet zal zijn voor de discussie. 
In deze begrotingsbehandeling wil ik 
niet ai te zeer vooruit lopen op deze 
discussie. Wel wil mijn fractie waar-
schuwen voor maatregelen die nu in 
het kader van de ombuigingen 
genomen dreigen te worden en die 
een nieuw bejaardenbeleid dreigen te 
blokkeren. Wij denken daarbij vooral 
aan ontwikkelingen die plaatsvinden 
rond de indirecte financiering van 
bejaarden voorzieningen 

In een rapport van het Sociaal 
Cultureel Planbureau met betrekking 
tot het te voeren beleid in de komende 
jaren worden de gevolgen van de 
demografische verschuivingen helder 
uiteengezet. 

Eén van de centrale conclusies van 
dit rapport is, dat het beleid gericht 
zal moeten zijn op een breed scala 
van hulp en zorg, toegesneden op de 
gedifferentieerde hulpvraag van de 
oudere burgers. 

Mijn fractie is van mening dat een 
té stringente afsluiting van de indirecte 
financiering bejaardenvoorzieningen, 
strijdig kan zijn met doelstellingen die 
op langere termijn gerealiseerd 
moeten worden. 

Mijn fractie is ernstig bezorgd over 
de prijsontwikkeling van de verzor-
gingstehuizen. Zij hoopt, dat de 
Regering snel de zogenaamde 
reparatiewetgeving (wet op de 
Bejaardenoorden) zal indienen. 

Van meer fundamenteel belang 
achten wij een beslissing omtrent de 

financieringswijze van verzorgingste-
huizen. Wij hopen dat reeds naar 
aanleiding van de discussie rondom 
de nota Bouwstenen voor een 
Ouderenbeleid ook ten aanzien van 
deze materie een beslissing genomen 
zal worden. 

Rest mij op dit gebied nog een 
opmerking te maken over de Voorlo-
pige Raad voor het Ouderenbeleid. 
Nadat wij alle voor- en tegenargumen-
ten zwaar hebben laten wegen, zijn 
wij tot de conclusie gekomen, dat de 
voorlopige raad voor ons aanvaard-
baar is. Wij leggen echter de nadruk 
op voorlopig, omdat op deze wijze het 
harmonisatiestreven ook in de 
toekomst niet al te zeer te blokkeren 
moet zijn. Wij hopen dat bij deze 
beslissing ook de overige adviesraden 
op hetzelfde terrein in de beschouwing 
zullen worden betrokken. Mijn fractie 
hecht er aan dat de voorlopige raad 
niet een raad bij alle reeds bestaande 
zal zijn. Een kritische doorlichting van 
het bestaande achten wij zeer gewenst. 

De problematiek van pensioenen en 
uitkeringen voor verzetsdeelnemers 
en oorlogsgetroffenen heeft bij mijn 
fractie sinds jaren een hoge prioriteit 
als het gaat om verbeteringen van de 
wetten en versoepeling van de 
uitvoering. Onze oud-collega Joop 
Voogd heeft er vele malen met u over 
gesproken. 

Allereerst is daar het nog steeds 
niet verschenen wetsontwerp voor de 
uitkeringen voor burgerslachtoffers 
uit de tweede wereldoorlog. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling dat in 
deze wet mannen en vrouwen 
gelijkelijk zouden worden behandeld. 
Dat was een zeer prijzenswaardig 
principe. Maar de problematiek van 
gelijkberechtiging bleek weerbarstiger 
dan de ambtenaren ten departemente 
hadden gedacht. Indienen van het 
wetsontwerp zou nog jaren kunnen 
duren. 

Mijn collega Worrell heeft op 1 april 
van het vorig jaar de handreiking aan 
de toenmalige Staatssecretaris 
gedaan om in het wetsontwerp 
voorlopig alleen het principe van 
gelijke behandeling te regelen en pas 
later de uitvoering. Het ontwerp zou 
dan snel kunnen worden ingediend. 
Snel, mijnheer de Voorzitter, u hebt 
het goed verstaan. Ondertussen is het 
zo dat we wel de uitvoering van de 
gelijke behandeling op termijn hebben 
gezet, maar dat we nog steeds geen 
wetsontwerp hebben. Of we de 
WUBO snel zullen kunnen behandelen 
hangt af van de kwaliteit van het 
wetsontwerp. 

Ik wil nog een korte opmerking 
maken over de Buitengewone pensi-
oenwet. Tijdens een hoorzitting met 
de Buitengewone Pensioenraad bleek 
ons dat in 1971 de raad nog van 
oordeel was dat de zoveel besproken 
omgekeerde bewijslast betekende, dat 
ook het verband tussen invaliditeit en 
verzet volledig bestond tenzij een 
aanwijsbare andere oorzaak was 
aangetoond. De wet is in 1974 aange-
vuld met de zinsnede dat bij de 
toepassing van de omgekeerde 
bewijslast de inzichten en ervaringen 
van de medische wetenschap moeten 
meespelen. 

Ons is gebleken dat die aanvulling 
gebruikt wordt als uitwijkmogelijkheid 
om geen andere aanwijsbare oorzaak 
te hoeven aan te tonen en om de 
invaliditeit slechts ten dele op het 
conto van het verzet te hoeven 
schrijven. Het bieden van een uitwijk-
rr.ogelijkheid is nooit de bedoeling 
van de aanvulling geweest. Wij 
verwachten van de Minister dat hij 
ons uitlegt waarop hij de huidige 
interpretatie van de omgekeerde 
bewijslast baseert. 

Mijnheer de Voorzitter! De Werkge-
meenschap Kindercentra Nederland 
heeft gisteren aan de Staatssecretaris 
een beleidsplan aangeboden, waarin 
gevraagd is om de georganiseerde 
kinderopvang te erkennen als basis-
voorziening. Mijn fractie heeft tijdens 
de behandeling van de Kaderwet een 
principieel andere positie gekozen ten 
aanzien van basisvoorzieningen. Wel 
heeft mijn fractie steeds ingestemd 
met een hoge prioriteit voor de 
georganiseerde kinderopvang. Bij de 
vorige begrotingsbehandeling heeft 
mijn fractie een amendement inge-
diend om de uitgaven van kinderdag-
verblijven structureel te verhogen. Wij 
hebben ook ingestemd met de inhoud 
van de Nota Emancipatie van het 
CRM-beleid op dit punt. Wij willen de 
Staatssecretaris vragen in hoeverre 
hij ook in de moeilijke budgettaire 
situatie, uitvoering denkt te geven aan 
dit beleid. 

Het gehandicaptenbeleid heeft 
gelukkig in deze Kamer steeds meer 
aandacht gekregen. Mijn collega 
Buurmeijer heeft in zijn bijdrage over 
de prioriteiten aangegeven dat, 
bestaanszekerheid en behoud van 
zorg, met name voor gehandicapten, 
van groot belang is. Wij wil len dat ook 
zoveel mogelijk bewaken. Solidariteit 
moet, met name voor gehandicapten, 
gehandhaafd worden. 

Wij hopen binnenkort met een 
eigen oplossing te komen voor de 
wachtlijstproblematiek bij gezinsver-
vangende tehuizen en inrichtingen. 
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Over het amendement van mevrouw 
Verkerk en mevrouw Andela wil len 
wij opmerken dat wi j , vooruit lopend 
op de uitvoering van de motie-Meijer, 
Beinema en Hermans over de herstruc-
turering van de landelijke organisaties, 
geen ad hoc-beleid wil len voeren en 
alleen de hoop uitspreken dat de 
Minister op zeer korte termijn de 
strekking van de kamerbreed gesteun-
de motie wil uitvoeren. 

Voor de landelijke koepels in de 
sport geldt nog steeds ons standpunt 
ingebracht bij de begrotingsbehande-
ling van vorig jaar: de motie-Meijer/ 
Worrell die zich destijds ook in de 
warme belangstelling van CDA en 
VVD mocht verheugen. De heren 
Beinema en Hermans zouden zich met 
name aangesproken mogen voelen. 
Wat ons betreft dus geen uitbreiding 
van gelden voor de landelijke organi-
saties. 

De constatering met betrekking tot 
het betaalde voetbal is niet erg vrolijk. 
De saneringsoperatie van de afgelopen 
4 jaar is mislukt. Wij vragen de 
Minister uitdrukkelijk de middelen 
voor het begin van de volgende 
competitie te blokkeren indien niet 
vóór die tijd de Kamer uitvoerig de 
gelegenheid heeft gehad hierover met 
de Minister van gedachten te wisselen. 

Voor 1 april a.s.zal er een beleidsplan 
voor de komende jaren op tafel 
moeten liggen. Mijn voorstell ing van 
zaken is als volgt: de bal ligt voor het 
doel; de Minister moet schieten, 
sterker nog: hij moet raak schieten. 
De bal onder de arm nemen en een 
jaar denken of hij wel of niet zal 
schieten, kan niet. Zo zijn de spelregels 
bij voetballen niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het onder-
werp sport en politiek laat de gemoe-
deren in dit land soms hoog oplaaien. 
In de beantwoording van de vragen 
spreekt de Minister de hoop uit dat de 
NSF en de politieke partijen hun 
dialoog zullen voortzetten. Mi jn fractie 
heeft geen hoge verwachtingen van 
een mogelijke overeenstemming, het 
standpunt van de bij de NSF aangeslo-
ten sportbonden en de visie van de 
PvdA. 

Wi j hebben tijdens de besprekingen 
met de NSF vastgesteld dat het 
meningsverschil zich uiteindelijk 
toegespitst op de vraag: wie heeft in 
dit land de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid voor het uitroepen van een 
boycot? Als je alle zorgvuldigheid bij 
procedures hebt betracht en elkaar 
vroegtijdig hebt ingelicht en je 
standpunt hebt toegelicht, wie heeft 
dan het laatste woord : de sport of 

politiek? Wij zouden daarover graag 
het standpunt van deze Minister 
kennen. 

De vergadering wordt van 18.35 uur 
tot 20.15 uur geschorst. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen mijn 
collega mevrouw van Nieuwenhoven 
te feiliciteren met haar maidenspeech. 
Zij is weliswaar niet aanwezig, maar 
toch mijn complimenten ervoor. Ik zie 
nu dat zij wel aanwezig is; des te 
beter. 

Mijnheer de Voorzitter! Doordat een 
toenemend aantal mensentegenwoor-
dig aangewezen is op een uitkering, 
wordt herhaaldelijk gesproken - dat is 
in dit debat ook al gebeurd - over de 
crisis van de verzorgingsstaat. Er 
wordt dan gezegd dat de verzorging 
te ver gaat en dit dan in een t i jd, 
waarin de mensen verantwoordelijk-
heid juist wordt ontnomen, bij 
voorbeeld door het afnemen van de 
mogeli jkheid tot werken. Zelfs de 
verantwoordeli jkheid voor huisvesting 
en zelfstandig bestaan - ik denk aan 
de jongeren - wordt niet gegeven. 

Evenmin als het ontstaan van het 
sociaal verzekeringssysteem, c.q. de 
verzorgingsstaat, leidde tot een soort 
socialistische samenleving, zoals toen 
wel werd gedacht, is datzelfde 
systeem, naar de mening van onze 
fractie, nu de oorzaak van de crisis. 
Het zit niet in het systeem, maar in de 
structurele factoren van een kapitalis-
tisch produktieproces dat een gewel-
dige hoeveelheid arbeid uitstoot en 
niet in staat is om nieuwe arbeidskrach-
ten op te vangen. Ook het overheids-
beleid is de oorzaak. Hierdoor worden 
ook arbeidskrachten uitgestoten; de 
overheid is in feite mede-verantwoor-
delijk voor een toenemende druk op 
de sociale uitkeringen. 

Het is duidelijk dat geen sociaal 
verzekeringsstelsel is berekend op 
een dergelijk uitstootproces. leder 
sleutelen daaraan zal echter, naar 
onze mening, tevergeefs zijn als de 
oorzaken niet worden aangepakt; 
bovendien zal dat sleutelen alleen ten 
koste gaan van de slachtoffers van de 
crisis. Het toenemende streven van 
met name rechts om de uitkeringen 
terug te brengen tot het minimum 
leidt voorts - en dat komt te weinig 
aan de orde - tot een verdere onder-
besteding en dus tot verlies van 
werkgelegenheid. Verder is het naar 
onze mening maatschappelijk onaan-
vaardbaar. 

De mensen met de laagste inkomens 
- de minima, de bejaarden en de 

vrouwen met een bijstandsuitkering -
zijn per slot van rekening de afgelopen 
jaren al zo getroffen, dat velen in 
ernstige moeilijkheden zijn gekomen. 

Vele schulden - betalingsmoeili jkhe-
den bij gas- en lichtrekeningen -
getuigen hiervan. Het gebeurt nu al 
dat kinderen in gezinnen worden 
opgevoed, waarin geen geld is voor 
sport, boeken en uitstapjes. Tel 
daarbij op de spanningen van de 
steeds somber wordende financiën in 
zo'n gezin en je hebt de voedingsbo-
dem voor veel maatschappelijke 
ellende. 

In dit debat is al eerder aangegeven, 
dat het Sociaal-Cultureel Planbureau 
heeft uitgerekend dat zo'n 400.000 
gezinnen/leefeenheden onder het 
min imum zitten. Het heeft ook gezegd 
- dit heeft ook het college van de 
Algemene Bijstandswet gezegd - dat 
de berekeningsmethoden van de 
overheid verouderd en onjuist zijn. Dit 
sluit aan bij gegevens, die worden 
verstrekt door vrouwen, die leven van 
een bijstandsuitkering. 

De heer Beinema (CDA): Collega 
Brouwer heeft het over 'rechts'. Welke 
partijen bedoelt zij precies daarmee? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Misschien 
kunt u bekijken welke partijen te 
rechter zijde zitten. 

De heer Beinema (CDA): Ik vraag niet 
om zelf te kijken. Ik verzoek mevrouw 
Brouwer op te sommen welke partijen 
zij onder 'rechts' bedoelt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik sprak 
over 'met name rechts'. Daarmee 
bedoel ik dat, als er sprake is van het 
korten op de uitkeringen, bij voorbeeld 
de heer Lubbers opstaat en zegt: dat 
ontkoppelingssysteem moet ook nog 
eens aan de orde komen. 

De heer Beinema (CDA): Ik vroeg niet 
om voorbeelden maar om een 
opsomming. 

Mevrouw Brouwer (CPN): U weet 
welke de rechtse partijen zijn. Ik doel 
op het CDA, de VVD, etc. Ik zei ook: 
met name. Dat sluit niet mijn kritiek 
op de PvdA uit, die daarin meegaat. Ik 
leg dus de hoofdverantwoordeli jkheid 
bij rechts. In mijn gedachtengang 
werken zij, die de bezuinigingstheorie 
aanhangen, niet in het belang van de 
werkende bevolking. 

De heer Beinema (CDA): Ook aan die 
kant van de Kamer? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ook aan 
die kant! 

De heer Hermans (VVD): Rechts breidt 
zich uit! PvdA en D'66 behoren daar 
nu kennelijk ook al toe. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
uit deze discussie dat de heer Beinema 
de verantwoordeli jkheid hiervoor niet 
uit de weg gaat. 

Uit de gegevens blijkt dat vrouwen 
die een uitkering ontvangen krachtens 
de Algemene Bijstandwet niet 
kunnen uitkomen met hun uitkering. 
Als deze Regering juist de zwakkeren 
wi l beschermen, vraag ik mij af 
waarom zij deze signalen niet oppakt. 
Welke initiatieven denkt de Regering 
nu te nemen? Ik denk daarbij aan een 
nieuw budgetonderzoek. Is aftrek voor 
'onvolledige gezinnen' - ik noem dat 
liever: een-oudergezinnen - in deze 
t i jd nog wel redelijk? Het lijkt mi j niet, 
omdat de vaste lasten ook bij deze 
gezinnen sterk omhoog gaan. 

Naar onze mening is ieder sleutelen 
aan bijstandsvoorzieningen onaan-
vaardbaar. Wij bekijken de bezuinigin-
gen, onder andere de bezuinigingen 
met betrekking tot nevenverdiensten, 
dan ook met argusogen. Het kan niet 
anders dan dat dit inhoudt dat een 
grote groep mensen, met name 
vrouwen, hiervan de dupe zijn. Er is 
voor vrouwen die een bijstandsuitke-
ring ontvangen al weinig perspectief 
op een zelfstandig bestaan door 
vermindering van kinderopvang en 
minder kans op werk. 

Wij vragen dan ook de toezegging 
dat de bewindslieden de regeling van 
de nevenverdiensten in de Algemene 
Bijstandwet niet verslechtert. Wij 
vinden dat deze regeling juist verbe-
terd moet worden. Voorts vragen wi j 
het zakgeld van de bejaarden niet aan 
te tasten. Ik zeg dit met name omdat 
het antwoord van de Minister op 
vraag 362 in de nota naar aanleiding 
van het verslag niet duidelijk is. 

Het sociaal-culturele werk heeft in 
de afgelopen jaren een bezuiniging 
gekend van ongeveer 40 min. Dit 
heeft op zichzelf al vele honderden 
arbeidsplaatsen gekost, plus een 
geweldige inspanning van lagere 
overheden, van mensen die in de 
instellingen werken en van mensen 
die daarbij direct zijn betrokken om in 
gezamenlijk overleg en op een 
democratische wijze daar nog iets van 
te maken. 

Decentralisatie werd en wordt door 
deze Regering met veel allure aange-
kondigd als hét middel voor democra-
tisering. Het is echter een feit dat 
inmiddels gemeenten op harde wijze 
worden geconfronteerd met de 
inhoud van deze decentralisatie. Een 
maand voordat de welzijnsplannen, 
die in overleg tot stand zijn gekomen, 
gestalte krijgen, beslist de Minister 

met 'centralistische' hand, de Rijksbij-
drageregeling met zo'n 17,6 min. te 
verlagen. Weg overleg, weg instand-
houding van een aantal arbeidsplaat-
sen! 

Het lijkt mij dat decentralisatie op 
deze wijze - de instellingen zeggen 
dat ook - slechts het doorschuiven is 
van bezuinigingen naar een lager 
niveau. Het is bovendien het frustreren 
van welke vorm van democratisering 
dan ook. 

Ik heb hetzelfde bezwaar bij de 
gezins- en bejaardenzorg. Werd in de 
Kamer een motie aangenomen dat 
instellingen niet verplicht zouden 
worden, alpha-hulpen in te voeren, 
door het afknijpen van financiële 
middelen zijn die instellingen daartoe 
feitelijk toch gedwongen. Wij hebben 
zelfs uit het veld vernomen dat het 
Ministerie het overleg met instellingen 
die dit in feite weigeren, frustreert. 
Toch werkt het instituut van de 
alpha-hulp - ik zeg dit ook na de 
bijdrage van mevrouw Van Nieuwen-
hoven - uiterst discriminerend voor 
vrouwen en gaat, naar onze mening, 
met vooroorlogse arbeidsvoorwaar-
den gepaard. 

Welke initiatieven denken de 
bewindslieden, ook in het kader van 
het emancipatiebeleid te nemen om 
hieraan een einde te maken? Ik zag 
graag dat hierbij ook werd betrokken 
de vraag of de kwaliteit van de gezins-
en bejaardenzorghulp door alphahulp 
niet ontzettend wordt aangetast en of 
de hulpverlening doordat men 
rechtstreeks betaalt aan degenen die 
hulp verlenen, niet erg wordt gefrus-
treerd. 

De toename van werkloosheid 
onder jongeren is een regelrechte 
ramp. Dat is al eerder geconstateerd. 
Deze groep is al zwaar door bezuini-
gingen getroffen: verlaging van de 
lonen, verlaging van de uitkeringen 
en verlenging van de wachtt i jd 
alvorens men voor een uitkering in 
aanmerking komt. 

Als de Regering het nu werkelijk 
meent met het recht op een zelfstandig 
bestaan voor jongeren, lijkt het mij 
dat de verlaging van de lonen en 
uitkeringen ongedaan moet worden 
gemaakt. Hoe kan anders iemand van 
nog geen 23 jaar een zelfstandig 
bestaan bereiken? Daar is geld voor 
nodig. Of is de inzet een nog verder-
gaande aantasting van de rechtspositie 
van deze slachtoffers van de crisis? 
Zal straks het recht op passende 
arbeid niet meer gelden voor degenen, 
die het ongeluk hebben, werkloze 
schoolverlaters te zijn? 

Ik zeg dit omdat de uitspraken van 
de Minister over de verplichte tewerk-
stelling van jongeren mij te veel in die 
richting gaan. Wij wijzen een dergelijke 
tewerkstelling beslist van de hand. 
Deze werkverschaffing zou een teken 
zijn van autoritair beleid en bovendien 
zou dit in strijd zijn met internationale 
verdragen. 

Jongeren hebben recht op volwaar-
dig werk maar ook op door de 
Regering te ontwikkelen krachtige 
initiatieven. Ik denk hier aan een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid 
maar ook aan een speciaal beleid, dat 
aansluit op de ideeën van jongeren en 
niet over de jongeren héén gaat. Het 
NVV-plan bevat een aantal aspecten, 
die voor uitvoering in aanmerking 
komen. Ook van die zijde wordt er 
gewezen op de noodzaak om de 
mogelijkheden te verruimen voor werk 
met behoud van de uitkering. 

Het lijkt mij dat die mogelijkheden 
moeten worden onderzocht maar dit 
mag niet leiden tot de ongetwijfeld 
ook door jongeren niet gewenste 
situatie, waarin volwaardige arbeids-
plaatsen niet meer aan de orde 
komen, bestaande arbeidsplaatsen 
worden aangetast en het bedrijfsleven 
jongeren als goedkope arbeidskrach-
ten gebruikt. Ook zijn er situaties, 
waarin jongeren nu eens wel en dan 
weer niet kunnen werken omdat het 
gaat om tijdelijke objecten. 

Naar het oordeel van onze fractie 
moet een uitgangspunt zijn, dat een 
beleid niet over maar met jongeren 
moet worden ontwikkeld. Dit stelt 
eisen aan het democratische gehalte 
van vormen. 

Wij constateren toenemende 
discriminatieverschijnselen ten 
aanzien van homofilie en lesbisch 
bestaan en dat baart ons grote 
zorgen. De Regering zegt, als doel te 
stellen dat de emancipatie en het 
zelfbeschikkingsrecht van mensen 
wordt bevorderd. Onbegrijpelijk is het 
in dit verband dat er juist met betrek-
king tot instellingen, die de zo brood-
nodige voorl ichting, preventie en 
ondersteuning geven, wordt bezui-
nigd. Er is al gesproken over de 
Rutgerstichting en de PSVG. Ook de 
Schorerstichting verdient krachtige 
ondersteuning. 

Juist in deze ti jd van spanningen, 
waarin helaas de neiging bestaat om 
zondebokken te zoeken, moeten deze 
instellingen extra gesteund worden. 
De bezuinigingen gaan naar ons 
oordeel vierkant tegen de doelstelling 
in. Wij verzoeken dan ook de bewinds-
lieden, deze ongedaan te maken. 
Overigens zullen wi j ons stemgedrag 
aan de hand van de behandeling van 
de amendementen bepalen. 
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De heer Wilbers (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wens mevrouw Van 
Nieuwenhoven geluk met haar 
maiden-speech. Ik waardeer haar 
optimisme als zij zegt dat er op korte 
termijn uitgebreid met de Minister 
van gedachten zal worden gewisseld 
over het mediabeleid. Ik vind dit een 
zeer optimistische gedachte . Ik hoop 
straks van de Minister te horen hoe 
rekbaar in dit verband 'op korte 
termijn ' is. 

Mevrouw Cotterell zal namens onze 
fractie straks spreken over de maat-
schappelijke ontwikkeling. Ik wi l het 
hebben over sportzaken en mediabe-
leid. Er zal wat de sport betreft 
binnenkort een overleg volgen met de 
Minister over de gezondmaking van 
het betaald voetbal, al dan niet 
ongeneeslijk ziek, waarbij mijn collega 
Bakker het woord zal voeren. Ik 
beperk mij vandaag tot een enkele 
opmerking. 

Op sportgebied mist onze fractie 
een duidelijke visie op de verdeling 
van taken tussen CRM en de lagere 
overheden alsmede op de verantwoor-
delijkheden van de georganiseerde 
sport zélf. 

Deze geringe visie leidt tot onaan-
vaardbare consequenties; onduidelijke 
motieven voor stijgingen en dalingen 
van begrotingsposten. Ook dit jaar 
bepleit mijn fractie hierover een 
aparte discussie op basis van een 
notitie van de Minister, los van het 
eerder genoemde overleg. 
Naar het oordeel van onze fractie 
dient CRM zich te beperken tot een 
voorwaardenscheppende rol, dat wi l 
zeggen handhaven van subsidiëring 
van de landelijke organisaties en het 
opleidingswezen. Dat betekent een 
geringere rol bij de recreatiesport, die 
nu op plaatselijk niveau en door de 
georganiseerde sport redelijk ade-
quaat ter hand is genomen en een 
geringere rol bij de financiering van 
het betaalde voetbal. 

Ook op sportgebied komen veel 
taken voor decentralisatie in aanmer-
king en de rijksoverheid moet nietten 
onrechte te decentraliseren taken 
gaan uitvoeren of weer naar nieuwe 
taken zoeken, zoals het nu de schijn 
heeft met bij voorbeeld de internatio-
nale uitwisseling. Over de decentrali-
satie merk ik nog op dat er niet 
overhaast en slechts na zorgvuldige 
afweging van voor- en nadelen in 
overleg met de belanghebbenden een 
beslissing mag worden genomen 
over de opname van sport, met 
inbegrip van recreatiesport en 
sportieve recreatie, in de Kaderwet 
specifiek welzijn. 
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Een van de belangrijkste taken voor 
het Rijk op sportgebied is wellicht het 
bijdragen aan de handhaving van de 
grondslag van de georganiseerde 
sport in Nederland: het vrijwill igers-
systeem. Dat houdt in: redelijke 
regelingen voor vrijwill igers en clubs 
op het gebied van loonbelasting, 
aansprakelijkheid en dergelijke. 
Enkele voorgangers, waaronder de 
heer Hennekam, hebben daarover 
gesproken en wi j kunnen ons in deze 
opvattingen vinden. 

Toepassing van bestaande of in 
voorbereiding zijnde wetten kunnen 
onbedoeld de doodsteek inhouden 
voor het vrijwill igerssysteem. CRM 
heeft tot taak om binnen de rijksover-
heid hierop te wijzen en te helpen zo 
aanvaardbaar mogelijke maatregelen 
te vinden. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mij viel op dat de heer 
Wilbers twee begrippen achter elkaar 
verkondigde alsof zij hetzelfde waren, 
namelijk recreatieve sport en sportieve 
recreatie. Hij is echter genoeg ingewijd 
om te weten dat er in werkelijkheid 
een groot verschil tussen bestaat. 

De heer Wilbers (D'66): Ik heb ook 
niet bedoeld dat als één begrip aan te 
duiden. 

De heer Keja (VVD): U legt er wel de 
klemtoon op. Wat kiest u dan: 
recreatieve sport of sportieve recrea-
tie? 

De heer Wilbers (D'66): U wilt een 
keus voor één van de twee? 

De heer Keja (VVD): U legt ergens de 
klemtoon op en dan wil ik graag 
weten wat u bedoelt. 

De heer Wilbers (D'66): Ik heb geen 
bijzondere klemtoon gelegd. Ik heb de 
begrippen na elkaar gelezen. Als de 
heer Keja een klemtoon heeft gehoord 
was dat niet mijn bedoeling. Ik gaf 
een opsomming en niet meer dan dat. 

Na enige verwarrende procedure-
gesprekken zal de Kamer aan het 
einde van het jaar, zo heb ik begrepen, 
kunnen discussiëren over het media-
beleid, op basis van een nota van de 
Minister, die weer als basis een nota 
van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid zal hebben. 

Voor mijn fractie staat vast dat dit 
een debat moet zijn over een samen-
hangend mediabeleid, dus over kabel 
en satelliet, pers en lokale omroep, 
regionale omroep en wat de Minister 
noemt 'omroeprelevante zaken', als 
Viditel en ook over auteursrechtaspec-
ten. 

Ik acht een uitgebreide commissie-
vergadering in september uitgesloten, 
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zo goed als ik in eerdere instantie mei 
daarvoor uitgesloten achtte. Ook voor 
die ti jd is er overigens wel een en 
ander te doen en moeten er ook al 
bepaalde knopen worden doorgehakt. 
Dat verwachten wij ook van deze 
Minister binnen — ik denk dan vooral 
aan lokale omroep - een ruimhartig, 
maar consistent beleid. 

In de afgelopen paar jaren kenmerkte 
het mediabeleid zich in belangrijke 
mate door veel verbaal geweld en het 
aanvragen van veel adviezen. Nu 
verkeert de mediasector in de gelukki-
ge omstandigheid, dat de desbetref-
fende adviesorganen - ik noem de 
Omroepraad, de Persraad en het 
Bedrijfsfonds voor de pers - in ieder 
geval kwaliteitswerk leveren en, 
vooral bij de Omroepraad, ook nog 
werk in een forse kwantiteit. Ook de 
toekomstige inbreng van de WRR zal 
ongetwijfeld op hoog niveau staan. 
Wij hebben intussen natuurlijk wel 
gemerkt, dat je met adviesaanvragen 
nog niet automatisch een beleid hebt. 

Het huidige beleid dreigt zich wat te 
gaan kenmerken door verboden, ook 
door enige coördinatietekorten - ik 
noem de PTT en wellicht ook Justitie -
en enig defensief protectionisme. 
Mijn fractie hoopt echter voor de 
nabije toekomst op aanzienlijk meer 
dan een verbodsbeleid, een beleid 
van pappen en nat houden, van wat 
meer zendtijd hier en wat minder 
commercie daar, wat afsluitingsgebo-
den op de kabel, wat meer herhalingen 
en buitenlandse produkties op de buis 
en veel, heel veel STER. 

Wat de D'66-fractie betreft, wi j 
hebben de wi l om deze Minister, 
uiteraard zeker ook de Staatssecretaris 
op zijn terrein, positief te benaderen; 
op dit moment betekent dat, zoals 
vanmorgen al in een ochtendblad 
stond, het voordeel van de twi j fel ; 
helaas is die twijfel de afgelopen 
maanden op dit punt aanzienlijk 
toegenomen, zeker na de beantwoor-
ding van onze schriftelijke vragen 
voor de voorbereiding van deze 
begrotingsbehandeling. 

Voor een belangrijk deel leverde 
dat ondoorzichtig geformuleerde 
antwoorden over discussies, die soms 
na 5, 6 jaar nog niet zijn afgerond, 
overleg dat zal worden 'gestart', zaken 
die nog zullen worden bezien en soms 
gewoon géén antwoord. 

Mijn kritiek richt zich onder andere 
op die punten waar sprake is van 
erfenissen waarvan de Minister 
onvoldoende afstand neemt, nl.: 

het beleid ten aanzien van commer-
ciële buitenlandse zenders; 

het beleid ten aanzien van commer-
cie in eigen land en 

1642 



Wilbers 

enige kabelpunten, waarmee 
vooruitgelopen wordt op de aangekon-
digde nota. 

Ik zal dat verderop in mijn ± 9 
minuten uitwerken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het omroep-
bestel was en is in zijn principe echt 
niet zo beroerd, maar het is er nu 
slecht aan toe en wankelt op zijn 
laatste benen. 

Mijn fractie acht gezondmaking via 
effectieve beleidsinjecties dringend 
noodzakelijk. Er is vooral sprake van 
interne uitholl ing, onderlinge verdeeld-
heid en oneigenlijke concurrentiesla-
gen, van geweldige technologische 
ontwikkelingen, maar ook van 
maatschappelijke veranderingen, van 
internationalisering van de communi-
catiemedia. 

De essentie van het omroepbestel is 
eerder ondermijnd in Hilversum zelf, 
mede in de hand gewerkt door een 
weinig alert en vernieuwend beleid 
daar en elders, eerder dan door 
eventuele satellieten uit Engeland, 
Rusland of Luxemburg of door 
kabel-t.v.-piraten of een qua uitslag 
gerechtvaardigd rechtbankvonnis in 
Groningen. 

Mijnheer de Voorzitter! Onder het 
motto 'de paradox in het mediabeleid' 
som ik door t i jdnood gedwongen een 
aantal zaken op waarvan ik, óók als ik 
geen vragende vorm gebruik, een 
reactie van de Minister verwacht. 
Impliciet tracht ik een weergave van 
de D'66-opvattingen te schetsen. 

Als eerste paradox noem ik dat met 
oneigenlijke middelen, nl. verdeling 
van de zendtijd vooral op basis van 
abonnementen op programmabladen, 
een schijnpluriformiteit in stand wordt 
gehouden; pseudoauteursrecht op 
wegwerpinformatie. Ik overweeg een 
uitspraak van de Kamer te vragen, 
afhankelijk van de reactie van de 
Minister over de mogelijkheden en 
wenselijkheden van de bekende 
ontkoppeling. 

Als de Regering dan negatief ad-
viseert, wi l ik adviseren om het woord 
'voorbarig' te gebruiken en niet het 
woord 'prematuur', want dan is het in 
ieder geval een Nederlandse uitvlucht! 

De heer Keja (VVD): Kan de heer 
Wilbers aangeven wat hij onder 
'ontkoppeling' verstaat? 

De heer Wilbers (D'66): Onder 
'ontkoppeling' versta ik dat het 
lidmaatschap van een omroeporgani-
satie niet automatisch is opgesloten 
in het abonnement op een omroep-
blad. 

De heer Keja (VVD): Volgens u zou de 
verdeling van zendtijd bij de omroepen 
dan alleen worden bepaald door 
degenen die hebben gezegd dat zij lid 
wensen te zijn van een omroep. 

De heer Wilbers (D'66): Ik wens een 
zuivering van het omroepbestel. Dat 
betekent inderdaad dat de zendtijd 
niet op basis van het abonnement op 
een tijdschrift wordt verdeeld, maar 
op bais van de identiteit van een 
omroeporganisatie - deze komt onder 
andere tot uiting in hun programma's 
- waarvoor de kijkers en luisteraars 
dan bewust kiezen. 

De heer Keja (VVD): De heer Wilbers 
kan toch, gezien zijn verleden, weten 
dat er een veel democratischer 
methode voor handen is, namelijk 
zendtijdverdeling op grond van 
omroepverkiezingen, waarover de 
vorige minister een notitie heeft laten 
verschijnen. Waarom vraagt mijn 
geachte collega de heer Wilbers niet, 
deze notitie te behandelen? Op die 
manierwordt de gehele stof besproken 
en gaan wi j veel verder dan hij nu 
suggereert. 

De heer Beinema (CDA): Ik ben de 
heer Wilbers uiterst dankbaar voor 
zijn purisme, als hij zegt dat wi j het 
woord 'prematuur' moeten vervangen 
door 'voorbarig. Maar zit daar niet in 
opgesloten dat zijn vragen in feite 
retorische vragen zijn; dat hij zijn 
vragen beantwoordt met het antwoord 
'voorbarig'? 

De heer Wilbers (D'66): Het is mij in 
de Kamer vaak als een soort van 
gebruik voorgekomen dat de meest 
voortreffeli jke moties met een alibi 
worden afgedaan; óf ze zijn voorbarig, 
óf ze zijn overbodig. Daartegen heb ik 
wil len waarschuwen. 

Ik hoop in ieder geval dat men 
inhoudelijke bezwaren zal aanvoeren 
en dat men niet zal verwijzen naar een 
over een jaar - aan de hand van een 
nota of iets degelijks - te voeren 
discussie. 

Ik hoop dus dat de argumentatie 
beter is dan die, welke ik tot nu toe 
heb gehoord en die een zeer vluchtig 
karakter had. Ik verwacht van de 
Kamer en van de Minister een beter 
soort argumentatie. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik herinner mij dat de 
kwestie van de zogenaamde 'tweede 
ontkoppeling' al speelde tijdens het 
ministerschap van de heer Van Doorn. 
De heer Wilbers was destijds ambte-
naar op diens ministerie. 

De Voorzitter: Dat laatste is niet 
relevant! 

De heer Kosto (PvdA): Akkoord, dat 
neem ik dan terug. Destijds heeft 
minister Van Doorn een wetsvoorstel 
ingediend inzake die tweede ontkop-
peling. Zijn ambtsopvolgster, me-
vrouw Gardeniers, heeft dat wetsvoor-
stel toen teruggenomen, omdat 
gebleken was dat er geen kamermeer-
derheid voor bestond. Denkt de heer 
Wilbers dat het opportuun is om dat 
voorstel nu opnieuw in te dienen, 
hoewel het zich destijds niet kon 
verheugen in een kamermeerderheid? 
Als hij vindt dat het niet opportuun is, 
vraag ik hem waarom hij dit voorstel 
doet als hij vindt dat het wel opportuun 
is, vraag ik hem waarom hij deze zaak 
niet betrekt in het aangekondigde, 
veelomvattende debat over het 
multi-mediabeleid. 

De heer Wilbers (D'66): Op dit 
moment moet ik inderdaad stellen dat 
een ontkoppeling een zaak kan zijn die 
los staat van een nota over een 
samenhangend mediabeleid. Ik zou 
mij kunnen voorstellen dat omroepver-
kiezingen daarin mede een rol kunnen 
spelen, omdat een samenhang tussen 
beide zaken zeker bestaat. 

Als wij dagelijks spreken over de 
uitholl ing van het omroepbestel, 
zullen we die uitholl ing toch eens een 
halt moeten toeroepen. We moeten 
niet jaar in jaar uit - onder verwijzing 
naar komende nota's - de zaak 
uitstellen. Overigens kent de heer 
Kosto de inhoud van de motie niet, 
waarvan het verder nog onduidelijk is 
of ik haar wel zal moeten indienen. 

De heer Keja (VVD): Dan is het toch 
veel eenvoudiger als u aan de Minister 
vraagt om de nota in behandeling te 
nemen die er al maanden ligt? 
Fatsoenshalve hebben wi j de behan-
deling ervan aangehouden om de 
Minister de gelegenheid te geven om 
zich in te werken. Zo is het in werke-
lijkheid. 

De heer Wilbers (D'66): Alvorens 
hierop in te gaan, wi l ik nog even 
doorgaan met mijn antwoord op de 
interruptie van de heer Kosto. Ik hoop 
altijd op het goede in de mens en dus 
ook op de mogelijkheid dat hij tot 
inkeer komt. Als iets vijf, zes jaar 
geleden door de Kamer is afgewezen, 
vind ik dat nog geen reden - en dat 
geldt zeker op het gebied van de 
omroep, waar de ontwikkelingen 
sneller gaan dan menigeen kan 
volgen - om het onjuist te vinden dat 
een dergelijk voorstel na zo'n zeven 
jaar opnieuw aan de orde wordt 
gesteld. 

De heer Kosto (PvdA): U heeft zoeven 
zelf aangekondigd dat er een veel 
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omvattend debat over de media op 
komst is. Dan is het toch logisch om 
te veronderstellen dat u ook dit 
onderdeel daarbij zou willen betrekken. 
U wil t het nu apart vooraf behandelen. 
De heer Keja noemt niet ten onrechte 
de modaliteit van omroepverkiezingen. 
Ook is het denkbaar dat het conces-
siesysteem aan de orde wordt 
gesteld. 

In een debat over een meer omvat-
tend mediabeleid zullen deze elemen-
ten naast elkaar worden besproken. Ik 
vind het dan niet opportuun om bij de 
behandeling van deze begroting één 
van de modaliteiten apart ter discussie 
te stellen. De ratio daarvan ontgaat 
mij. 

De heer Wilbers (D'66): Ik zie dit als 
een zeer apart gegeven dat apart 
moet worden behandeld. Ik geef de 
heer Keja toe dat het eventueel zou 
kunnen worden bezien in samenhang 
met de mogelijkheid van omroepver-
kiezingen. In de debatten in de jaren 
zeventig werden de omroepverkiezin-
gen overigens betiteld als de derde 
ontkoppeling. De eerste ontkoppeling, 
namelijk die van het huismanskies-
recht, heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Nu wi l ik de tweede ontkoppeling tot 
stand brengen. Die kan in samenhang 
daarmee eventueel worden gevolgd 
door een derde, namelijk de omroep-
verkiezingen. Daarover wi l ik mij nu 
echter nog niet uitspreken, want dan 
zouden wi j in wezen een debat gaan 
voeren over een notitie waarvan nu 
nog niet duidelijk is of de Minister 
daar wel achter staat. 

De heer Keja (VVD): Hij heeft ze toch 
niet ingetrokken?! 

De heer Wilbers (D'66): Dat laat ik 
gaarne aan de Minister over. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat was nog 
slechts mijn eerste paradox! Oscar 
Wilde heeft er, zoals u weet, duizenden 
verzonnen. Dat zal ik hem niet 
nadoen, maar een enkele wi l ik toch 
nog wel naar voren brengen. 

De heer Beinema (CDA): Oscar Wilde 
heeft het in de politiek ook nooit ver 
gebracht! 

De heer Wilbers (D'66): Neen, want 
die werd ook ernstig gediscrimineerd, 
zoals u weet. Maar daar spreken wi j 
bij een ander wetsontwerp nog wel 
over. 

Mijnheer de Voorzitter! Met com-
merciële en verbodsmiddelen - dat is 
ook zo'n paradox - moet volgens de 
regeringsverklaring het niet commer-
ciële karakter van het omroepbestel 
versterkt worden. Er wordt verder een 

versterking van de pluriformiteit 
aangekondigd, ongeveer tegelijkertijd 
met meer televisiezendtijd voor f i lms 
- nieuwe? A-films? - per 1 april en 
voor herhalingen per 1 oktober. Is 
daarin een relatie te vinden of ziet de 
Regering wellicht iets in echte 
toepassing van lid 2 van artikel 35 van 
de Omroepwet, dat over het volledige 
programma gaat? 

De Minister meent toch niet wat hij 
zegt over die vier f i lmuren, die 
volgens hem een eerste aanzet 
vormen voor een beleid dat enerzijds 
gericht is op het handhaven van de 
fundamentele uitgangspunten van de 
omroepwet en anderzijds nieuwe 
mogelijkheden voor het bedrijven van 
omroep wil creëren. We hebben het 
nu over f i lmuren! De Minister kan 
toch niet zijn ogen droog houden als 
hij dit zegt, of het nu om te lachen of 
om te huilen is. 

Nog een enkele paradox. Kabelabon-
nees moeten extra betalen om 
bepaalde programma's niét te kunnen 
ontvangen. Kabelabonnees moeten 
ongevraagd 10 tot 15% meer betalen 
voor hun abonnement als de ont-
vangstmogelijkheden worden uitge-
breid, terwij l ze die veelal niet op prijs 
stellen. Heeft de Minister bij zijn 
positieve opstelling tegenover het 
aanvoerplan van de PTT voor 14 
zenders de kosten voor het publiek en 
de gevolgen voor de ruimte om de 
omroepbijdrage te verhogen betrok-
ken? En heeft hij er ook aan gedacht, 
dat CAI-exploitanten nooit verplicht 
moeten worden, deze dienst af te 
nemen? Ik vind dat elke kabelabonnee 
naast het basispakket van Nederlandsta-
lige zenders en eventuele regionale of 
lokale zenders zou moeten kunnen 
kiezen uit bij voorbeeld een drietal 
'plus-pakketten', op basis van individu-
ele draagkracht, behoefte en voorkeur 
Technisch is dat zó te verwezenlijken in 
enigszins geavanceerde kabelnetten. 

Door verkeerde, ongerechtvaardigde 
schattingen en overheidsuitspraken 
uit het verleden moeten ingevolge de 
bekende arresten de abonnees weer 
meer gaan betalen. Hoe ziet de 
Minister in dit kader de zelfstandigheid 
van de kabelexploitant als het gaat 
om de 'vul l ing' van zijn kanalen? 

Verder wordt kabelontvangst soms 
gestoord, terwijl de belofte van 
storingsvrije ontvangst fundamenteel 
was en individuele antennes werden 
gesloopt onder ongerechtvaardigde 
dreiging met antenneverboden. 

Nog een duidelijke paradox: hoe 
kleiner de omroeporganisatie, des te 
duidelijker het profiel. Maar daarom 
behoeft men de C-omroepen nog niet 

ongerechtvaardigd te benadelen. Op 
basis van de gegevens van nu is de 
zendtijdverdeling tussen de A-, B- en 
C-omroepen van 5: 3: 1 niet meer te 
verdedigen. Wederom stel ik namens 
mijn fractie een verhouding van 3: 2: 
1 voor. Geen van de vroeger gebruikte 
argumenten is namelijk nu nog 
geldig. 

Wij hebben in het kader van de 
auteursrechten grote moeite met 
onder andere de brief van de Minister 
van 3 december 1981 aan de NOS en 
ook met het passeren van de auteurs-
rechthebbenden in het overleg. Ik 
verzoek de Minister de desbetreffende 
correspondentie, vanaf 18 november 
1981, ten dele gericht aan zijn collega 
van Justitie, aan de Kamer bekend te 
maken. 

Een andere paradox: de Minister 
wil kabelabonnees verhinderen 
buitenlandse programma's te zien, die 
iedere burger met een privé-antenne 
wel kan zien. Schrijnend zal de 
paradox zijn indien in de jaren '80 de 
betaalbare, individuele schotelantenne 
een vrije, dus ruimere ontvangst van 
omroepprogramma's tegen lagere 
kosten mogelijk maakt dan via 
aansluiting op een duur kabelnet. Wij 
zullen dit beleid moeten bestrijden en 
wellicht doet de rechter dat straks 
ook. 

Volgens het departementale 
standaardrecept is er een adviesconv 
missie van juristen benoemd. Wanneer 
is dat geschied, wie zijn het en 
wanneer komt er zo ongeveer een 
advies? Is het niet een beetje para-
doxaal, dat er eerst van alles in een 
regeringsverklaring komt te staan en 
er daarna een aantal geleerden moet 
meedelen of dat alles wel of niet kan? 
Zover als de Minister wil gaan met 
de bestrijding van het 'buitenland', zo 
terughoudend was men de laatste 
jaren, ook vóór het beleid van deze 
Minister, met de handhaving van de 
bestelbeginselen met betrekking tot de 
binnenlandse situatie. De reclame voor 
de eigen omroep, voorschriften met 
betrekking tot de omroepbladen, 
merchandising, artikel 35.2, noem 
maar op. 

Op één punt zal de Minister de 
rechter op zijn weg vinden, als hij de 
weg volgt die zijn voorgangster 
insloeg bij de beantwoording van 
kamervragen van de collega's Keja en 
Evenhuis, waar in de praktijk artikel 12 
van de Omroepwet duidelijk wordt 
overtreden. CRM-ambtenaren keuren 
vooraf sportvelden vanwaar tv-uitzen-
dingeri geprogrammeerd zijn. Het 
repressieve toezicht wordt sterk 
verwaarloosd, het preventieve 
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ingevoerd. De uitzending van een 
voetbalwedstrijd wordt vooraf 
verboden en dat mag niet gebeuren. 

De antwoorden van de Minister 
over het toezicht, en met name over 
de Kijkdienst, vind ik ronduit onbevre-
digend. Ik hoop op enige aanvulling. 

De Minister gaf geen definitie van 
omroep buiten artikel 1 van de 
Omroepwet. Desondanks loopt hij 
- ten onrechte - vooruit op het 
WRR-advies, omdat hij het begrip 
'omroep' begrensd heeft in het kader 
van zijn antwoorden over kies-t.v. en 
viewdata. 

Mijn fractie kiest, ook blijkens haar 
nota's in het verleden, voor een 
omroepbestel met een praktijk van 
verscheidenheid en vrijheid van 
meningsuiting en ontvangst van het 
ontvangbare, binnen een modern en 
wettelijk kader. 

Wij kiezen voor een bestel dat niet 
door de overheid noch door commer-
cie wordt beheerst. Voor de Nederland-
se omroep is het één minuut voor 
twaalf en haar enige overlevingskans 
is zelf creatief, niet behoudend, niet 
krampachtig-afwijzend mee te werken 
aan een modern omroepbestel dat 
past in nieuwe technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Voor de radio: een begin met echte, 
niet gesaboteerde zenderkleuring en 
met zenderredacties op Hilversum 3 
en 4, de laatste al dan niet in het 
kader van 'Nederlandstalige' klassieke 
muziek - , voor zover je dat van 
muziek kunt zeggen. Wellicht dient er 
een apart radiobestel te komen. 

Voor de televisie: identiteit in de 
praktijk van omroeporganisaties, 
verscheidenheid, ook in het kader van 
artikel 352, en een derde net voor die 
omroepen die niet de maatschappelij-
ke/geestelijke identiteit als uitgangs-
punt/praktijk voor hun programma's 
wil len hanteren. 

Zendtijdtoedeling, ik zeg het 
nogmaals, op grond van abonnemen-
ten op tijdschriften, behoort in welk 
bestel dan ook niet thuis. Wij hebben 
geen omroepbladenbestel. 

De antwoorden van de Minister en 
de situatie met betrekking tot de pers, 
onder andere over een voorontwerp 
van wet op het perswezen, maken 
bespreking hiervan in een paar 
minuten onmogelijk. Ik dank de 
Minister voor de snelle toezending 
van het interimadvies van de commis-
sie perswet. Wij hebben dit echter 
vanmorgen pas ontvangen en het zal 
niet de bedoeling zijn, daarop nu in te 
gaan. 

Ik verwacht dat de Minister zal 
instemmen met een diepgaand 
overleg en dus een gesprek met de 
vaste Kamercommissie, zeer spoedig 
nadat de desbetreffende stukken en 
adviezen zijn verschenen. Ik neem aan 
dat dit voor het zomerreces het geval 
is. 

Ik heb vernomen dat de huidige 
compensatievoorstellen ongeveer 
f100 miljoen zullen kosten. Dat 
bedrag is los te zien van de bestaande 
pot voor kredietverlening. Of is dit 
niet het geval? De juiste procedure 
lijkt mij dat de Minister, na bestudering 
van het advies van het Bedrijfsfonds, 
met een - tenminste - globaal 
standpunt komt en pas daarna andere 
adviescollege's, zoals persraad en 
omroepraad aan het werk zet. In het 
ruime kader van een samenhangend 
mediabeleid zal het persbeleid dan 
eind 1982 weer aandacht kunnen 
krijgen. 

Mijn fractie achtte de tijd niet alleen 
rijp voor een kritische beschouwing 
over het mediabeleid, maar meent 
ook dat met de totstandkoming van 
dat beleid, de grootste spoed geboden 
is. De Minister die, belast met het 
mediabeleid, in deze beleidschaos, in 
dit oerwoud van techniek en commer-
cie, van vastgeroeste zelfbescherming 
en struisvogelpolitiek, wordt losgela-
ten, is niet te benijden, ook al heeft hij 
het zelf gewild. 

Er is echter in de mediawereld in 
Hilversum en daarbuiten voldoende 
creativiteit, deskundigheid en inzicht 
te vinden om te helpen een toekomstig 
consistent overheidsbeleid van de 
grond te krijgen. Dit is ook een eis van 
cultuurpolitiek, van het zo goed 
mogelijk doen functioneren van een 
democratie en van media als middel 
daartoe. 

De Minister van CRM zal het 
mediabeleid zelf in zijn handen 
moeten krijgen, in een voortdurend 
overleg met het parlement. Ik wens 
hem daarbij sterkte toe en beveel hem 
vooral de belangen van kijker en 
luisteraar in zijn aandacht aan. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Wilbers 
een vraag stellen? Acht hij het 
eigenlijk nog nodig, dat de Minister 
wacht op een advies van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regerings-
beleid? Hij stelt een dusdanig breed 
scala van vragen, dat de Minister öf 
bij de antwoording dat advies nodig 
heeft - dan zouden wij de korte 
termijn, die mijn collega Van Nieuwen-
hoven noemde, daarvoor kunnen 
benutten en afwachten tot de tijd rijp 
is - óf hij heeft het advies niet nodig, 

als de heer Wilbers verwacht dat de 
Minister onmiddell i jk antwoordt. 

De heer Wilbers (D'66): Er is misschien 
een misverstand met betrekking tot 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, ook bij de heer 
Kosto. De Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid komt niet 
met een echt advies, maar hij zet de 
consequenties, die technologische 
ontwikkelingen kunnen hebben voor 
het mediabeleid, op een rij. De 
Minister maakt het beleid op basis 
van een aantal, o.a. technische, 
gegevens. 

Op dit moment meen ik dat wi j wat 
het mediabeleid betreft niet tot een 
plenair debat of een uitgebreide 
commissievergadering - die misschien 
pas in december wordt gehouden -
kunnen wachten. Er is voor die tijd 
voldoende te doen, waarbij ik denk 
aan de ontkoppeling, lokale en 
regionale omroep en nog een paar 
zaken. 

Het is mijns inziens werkelijk niet 
meer mogelijk met het voeren van 
beleid en het nemen van beleidsmaat-
regelen te wachten tot december. In 
bepaalde gevallen zal men hierop 
inderdaad moeten vooruit lopen. Ik 
hoop dat de algemene fundamentele 
discussie over een samenhangend 
mediabeleid, zoals wi j deze in 1975 
ook hebben gevoerd naar aanleiding 
van de nota Van Doorn, in ieder geval 
nog dit kalenderjaar zal plaatsvinden. 
Dit houdt echter niet in dat andere 
zaken niet van te voren behandeld 
zullen moeten worden. 

Minister Van der Louw: Hoe komt u 
aan december? Wie heeft u gezegd 
dat u tot december moet wachten? 

De heer Wilbers (D'66): Ik heb niet 
gezegd dat wij eventueel op uw 
notitie moeten wachten, maar wel dat 
wij moeten wachten op een bespre-
king. Ik wi l u met genoegen voorreke-
nen dat het onmogelijk zal zijn al in 
september, wat in de bedoeling lag, 
een uitgebreide commissievergade-
ring te houden op basis van een nota 
over het samenhangend mediabeleid 
(ik ga er namelijk van uit dat u ons die 
verschaft), die weer is gebaseerd op 
een rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid. 

Een en ander zal toch bekeken 
moeten worden door adviesraden en 
zal via ambtelijke molens moeten 
lopen. Daardoor zal het niet lukken 
voor december. Daar kunt u niets aan 
doen. Ik vind echter wel dat wij niet 
de schijn moeten ophouden dat 
september haalbaar zal zijn. Ik kan 
een berekening ter tafel brengen 

Tweede Kamer 
2 februari 1982 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 1645 



Wilbers 

- daar zult u het misschien niet mee 
eens zijn - dat het het departement en 
ons niet zal lukken vóór december een 
werkelijk debat te voeren zoals u en 
wij dit wensen. 

De heer Kosto (PvdA): Ik weet dat de 
Minister en niet de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid het 
beleid maakt. Ik meen echter uit een 
eerdere opmerking van de heer 
Wilbers begrepen te hebben dat de 
Minister eerst dan met een fundamen-
tele visie naar buiten kan komen als 
hij het advies heeft ontvangen. Ik 
meen dat uw opstelling nu, met de 
vele zaken die u overhoop haalt, daar 
enigszins mee in strijd is. Bovendien 
stelt u een aantal vragen die inspan-
ning vergen van de menskracht ten 
departemente. 

De heer Wilbers (D'66): Dat is ove-
rigens uw zorg niet! 

De heer Kosto (PvdA): Het gaat er om 
dat u aan de ene kant aandringt op 
een spoedig voeren van een breed 
mediadebat en aan de andere kant 
allerlei zaken naar voren haalt die 
inderdaad de ambtenarenkracht' 
blokkeren, die zo nodig is om die visie 
op te stellen. Ik vind uw hele bijdrage 
nogal inconsistent en inconsequent, 
vergeleken met die van uw voorgan-
ger. 

De heer Wilbers (D'66): Ik betreur het 
zeer dat de heer Kosto geen woord-
voerder voor zijn fractie kan zijn en 
dat hij het gehele debat via interrupties 
moet voeren. Misschien kan er een 
andere werkverdeling worden 
gemaakt. Ik kan er natuurlijk op deze 
wijze niet op ingaan. Dat is logisch. 

D 
Mevrouw Cotterell (D'66): De Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk heeft onlangs een opmer-
kelijke uitspraak gedaan. Hij zei: 'Ik 
heb nog altijd het idealisme niet 
verlaten, dat besluiten beter op een 
decentraal niveau genomen kunnen 
worden' . 

Hij deed deze uitspraak weliswaar 
in het kader van het 'kunstbeleid' en 
daar zet de fractie van D'66 nu juist 
vraagtekens bij omdat kunst wel iets 
meer is dan wat een toevallig aanwe-
zige generatie van mensen wil en kan 
genieten, maar dat doet niet af aan het 
feit dat ook door deze fractie de 
uitgangspunten van de decentralisatie 
van het welzijnsbeleid worden 
onderschreven. Ongetwijfeld zal de 
uitspraak van de Minister vooral 
ingegeven zijn door zijn vorige leven! 

Des te opmerkelijker is het dan 
wanneer hij als bewindsman, zonder 
pardon, een bezuiniging op het 
sociaal-culturele werk van circa 17,6 
mil joen gulden vaststelt, terwij l hij 
tegelijkertijd een extra impuls wi l 
geven aan de opvang van de gevolgen 
van de jeugdwerkloosheid door voor 
datzelfde sociaal-culturele werk een 
bedrag van 10 mil joen gulden uit te 
trekken. Nu zijn er vele vraagtekens te 
plaatsen bij de decentralisatie van het 
welzijnswerk, maar wanneer een 
werksoort eenmaal gedecentraliseerd 
is, en dat is het sociaal-culturele werk, 
past het de rijksoverheid niet, centralis-
tisch één activiteit te bevoordelen, ten 
koste van de andere. 

Op deze manier wordt het principe 
van de decentralisatie geweld aange-
daan en het idealisme van de Minister 
verlaten. Ook uit de regeringsverkla-
ring blijkt geen eenzijdig voorrangsbe-
leid voor jeugdige werklozen ten 
koste van het sociaal-cultureel werk 
voor culturele minderheden, bejaar-
den, werklozen en gehandicapten. 

Wij hebben dan ook een amende-
ment ingediend dat ertoe strekt de 
post opvang jeugdige werklozen daar 
onder te brengen waar deze hoort, 
namelijk in de rijksbijdrage-regeling 
sociaal-cultureel werk, opdat lokale 
overheden zelf hun prioriteiten 
kunnen stellen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mag ik op 
dit punt een vraag stellen? 

Mevrouw Cotterell (D'66): Gaat dat 
van mijn spreektijd af, Voorzitter? 

De Voorzitter: Neen. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Dan is het 
goed. Ik ben wat zenuwachtig gewor-
den. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik zal het 
kalm aan doen. Ik begrijp dat u de 
prioriteitenstelling overlaat aan de 
lagere overheden. Betekent dit 
omgekeerd dat u van mening bent, 
dat op het nationale vlak geen 
aandacht moet komen voor het 
probleem van de opvang van jeugdige 
werklozen? 

Mevrouw Cotterell (D'66): Het hangt 
ervan af wat daaronder verstaan 
wordt. U loopt vooruit op wat ik nog 
wi l gaan zeggen; ik kom daar straks 
nog op terug. Als het gaat om de 
opvang van de jeugdige werklozen op 
zich met betrekking tot sociaal-cultu-
rele activiteiten - als zodanig staat het 
ook op de begroting - hoort die te 
worden ondergebracht in de gedecen-
traliseerde werksoort. Als het gaat om 
een specifiek jeugdwerkloosheidsplan, 
het scheppen van banen, vraag ik mij 

zelfs af of het wel bij dit departement 
thuishoort en het niet bij Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in het 
bekende banenplan moet worden 
ondergebracht. 

Minister Van der Louw: Wat ik nu ga 
zeggen, is volgens mij belangrijk voor 
het verdere betoog van de geachte 
afgevaardigde. Uiteindelijk behoeft zij 
geen rekening te houden met ons 
standpunt. Die f 10 miljoen gaat een 
belangrijke rol spelen bij de amende-
ringen. Zij moet in dit verband van een 
afspraak weten. Die f 10 miljoen komt 
namelijk voor één jaar uit de f300 
miljoen die Den Uyl heeft gekregen 
voor de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid. Die f 10 mil joen is dus 
duidelijk bedoeld voor een beleid, te 
zamen met Sociale Zaken ontwikkeld, 
dat niet alleen ten doel heeft, de 
jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te 
bestrijden, maar ook, daar waar die 
zich voordoet, die geconcentreerd te 
begeleiden in sociaal-culturele zin. 

Gezien de gemaakte afspraken en 
de herkomst van het geld is het niet 
mogelijk, ter zake te amenderen. De 
Kamer kan dat weliswaar altijd doen, 
maar ik denk dat de geachte afgevaar-
digde op de hoogte moet zijn van die 
afspraak. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Ik zal de 
vraag ook stellen wat dat plan precies 
inhoudt en op welke wijze dat wordt 
uitgevoerd. Ik neem aan, dat de 
Minister hierop uitgebreider ingaat 
tijdens zijn beantwoording. Hetgeen 
hij zojuist naar voren heeft gebracht, 
is dan misschien ook beter te beoor-
delen. Niettemin is dat bewuste 
bedrag opgenomen in de begroting 
voor CRM. Het is als zodanig onderge-
bracht bij het sociaal-culturele werk 
en is apart vermeld. Dat betreft het 
bezwaar van mijn fractie. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
regeringsverklaring is overigens 
gesproken over een voorrangsbeleid 
voor voorzieningen in de welzijnssec-
tor. In dat verband is letterlijk gezegd: 
die van bijzondere betekenis zijn voor 
de positie van de vrouw, zoals 
kinderopvang. Ik heb mij afgevraagd 
welke initiatieven op dit terrein 
worden genomen. Een gemeente in 
de buurt van de plaats waar ik woon, 
namelijk Haarlemmermeer, wacht nog 
steeds op een financiële toezegging 
van het departement om een kinder-
dagverblijf te starten. 

Kinderen van werkende gehuwden 
of studerenden worden nog steeds op 
een wachtlijst geplaatst. Al in 1978 is 
er evenwel met grote steun van de 
Kamer een motie-Wessel aangenomen. 
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Die motie beoogde, kinderen van 
studerende en werkende ouders 
net zo goed te laten profiteren van de 
desbetreffende voorziening als 
kinderen die in een bijzondere positie 
verkeren. 

De beoogde kortingen op de 
rijksbijdrageregelingen vinden 
bovendien plaats op een onmogeli jk 
ti jdstip. Dit gebeurt namelijk op een 
moment dat alle provincies en 
gemeenten hun welzijnsplannen 
hebben afgerond en verwerkt in hun 
begrotingen. Er hebben moeizame en 
ti jdrovende inspraakprocedures 
plaatsgevonden. Bovendien zijn ter 
zake afspraken en overeenkomsten 
gemaakt. 

Bezuinigen is acceptabel. De 
effecten daarvan moeten echter wel 
worden afgewogen. Tevens moet er 
perspectief worden geboden op iets 
anders. Voorts is het belangrijk, dat 
ook de rijksoverheid zelf zich beperkin-
gen oplegt en dat er overleg plaats-
vindt met betrokkenen. 

Hoe zullen de gevolgen van de 
bezuinigingen voor de sociaal zwakke-
ren geëvalueerd worden en op welke 
termijn? Welk perspectief wordt de 
sociaal zwakkeren geboden op bij 
voorbeeld het terrein van de werkloos-
heid? Wat zijn precies de voornemens 
ten aanzien van het zogenaamde 
jeugdwerkloosheidsplan? Wij horen 
daarover af en toe enige ideeën, maar 
wat deze precies inhouden is ons niet 
bekend. Ook de nota van wijzigingen 
behorende bij de begroting van CRM 
bevatte daarover geen concrete 
gegevens. 

Worden bij de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid ook betrokken de 
gebieden die vallen onder de Herinrich-
tingswet; Groningen, Friesland, 
Drenthe en Zuid-Limburg? Voor deze 
achterstandsgebieden is het bijzonder 
regionaal welzijnsbeleid grotendeels 
weggevallen. Deze gebieden worden 
met name door de jeugdwerkloosheid 
getroffen. Welke bezuinigingen zijn op 
CRM zelf getroffen? Het departement 
heeft de naam 'het snelst groeiend' 
van alle te zijn! 

Waarom is bij de bezuinigingen 
geen gebruik gemaakt van het 
interimrapport Projectgroep Financiële 
Gevolgen Decentralisatie, waarin 
verdeelsleutels aangereikt worden om 
de scheefgegroeide situatie in 
gemeenten en regio's die door 
toevallige omstandigheden achterge-
steld zijn, recht te zetten? Over al deze 
vragen zou ik graag een nadere 
uiteenzetting horen. 

Het zogenaamd Gestructureerde 
Overleg Sociaal Cultureel Werk is 
over de bezuinigingsoperaties slechts 
geïnformeerd. Het parlement vernam 
de voornemens eerst uit 'het veld', 
wat ook niet zo elegant is! Als wij de 
overstelpende hoeveelheid noodkre-
ten die ons bereikten, geloven 
kunnen, dan dreigt er een catastrofe. 
Zo'n situatie mag natuurlijk niet 
ontstaan. Dat is de tweede reden 
waarom ons amendement brede 
steun zou moeten krijgen. Ook al 
wordt nu gered wat te redden valt, 
voorkomen zou moeten worden dat 
een dergelijke situatie opnieuw 
ontstaat. In hoeverre zijn de bewinds-
lieden in staat en bereid zich daarvoor 
in te zetten? 

Het lijkt ons niet onverstandig om, 
als steun in de rug, hierover een 
uitspraak van de Kamer te vragen. 
Immers, als de geruchten waar blijken 
te zijn, dan schijnt er in het voorjaar 
nog heel wat meer op ons af te 
komen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Cotterell 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het specifieke 
welzijnswerk gedeeltelijk gedecentrali-
seerd is en in de toekomst verder 
gedecentraliseerd zal worden; 

van oordeel: 
dat toekomstige bezuinigingen op 

dit terrein op een zodanig tijdstip 
bekend dienen te zijn bij lagere 
overheden en instellingen, dat deze 
daarmee rekening kunnen houden in 
hun planning en programmering; 

dat het gewenst is over toekomstige 
bezuinigingen overleg te voeren met 
betrokkenen; 

dat het van belang is in het overleg 
de mogelijkheid van een meerjaren-
planning te bezien en daarbij tevens 
te betrekken de uitkomsten van het 
interimrapport van de 'Projectgroep 
Financiële Gevolgen Decentralisatie'; 

verzoekt de Staatssecretaris, deze 
handelwijze te volgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 65(17 100-XVI). 

Staatssecretaris De Boer: Ik heb een 
vraag aan mevrouw Cotterell. Wat is 
eigenlijk de waarde van ons antwoord 
op haar vragen en opmerkingen? 

Voordat wi j hebben kunnen antwoor-
den, dient zij al een motie in. Wat is 
dan de waarde van ons antwoord? 

Mevrouw Cotterell (D'66): Dat hangt 
van het antwoord van de bewindslie-
den af. 

Minister Van der Louw: Ik denk dat 
D'66 te lang in de oppositie heeft 
gezeten! 

De heer Hermans (VVD): Inderdaad, 
zelfs de oppositie wacht het antwoord 
eerst af! 

De heer Bakker (CPN): Dat wordt dan 
oppassen geblazen! 

De Voorzitter: Ik merk op dat deze 
motie voldoende is ondersteund! 

Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Met grote zorg en 
verontrusting volgen wi j de decentra-
lisatie van de gezinsverzorging. Er zijn 
veel problemen die om een oplossing 
vragen. Ik noem de meerjarige 
ombuigingsoperatie van 63 miljoen 
gulden op jaarbasis, nog te verhogen 
met structurele ombuigingen uit de 
begrotingsjaren 1981 en 1982. 

Tevens noem ik de problematiek 
van de afkoopsommen en van de 
verevening. Dit alles dient dan 
gerealiseerd te worden binnen de 
randvoorwaarden: handhaving van 
het hulpverleningsniveau, handhaving 
van de werkgelegenheid en het 
facultatief invoeren van de zogenaam-
de alpha-hulp. De vraag rijst of dit 
allemaal mogelijk is. Daarover hoor ik 
graag de mening van de Staatssecre-
taris. 

Gelukkig was de Staatssecretaris zo 
wijs om de decentralisatie naar 
gemeentelijk niveau voorlopig een 
jaar uit te stellen en vervolgens te 
bezien of decentralisatie naar provin-
ciaal niveau niet de voorkeur verdient. 
In veel situaties zal dat het geval zijn. 
Evenzeer is het echter denkbaar, dat 
de grote steden bij voorbeeld de 
voorkeur geven aan een eigen 
regeling in dezen. 

De fractie van D'66 vindt dat een 
genuanceerd beleid, dat tot stand 
gebracht wordt in overleg met 
betrokkenen, de beste waarborgen 
biedt voor een goed beleid. Graag ook 
hierop een reactie van de Staatssecre-
taris. 

Van de vele urgente zaken die de 
Minister van CRM omvat, wil ik gelet 
op de zeer beperkte t i jd nog graag de 
aandacht vragen voor een drietal 
belangrijke zaken. In de eerste plaats 
het ouderenbeleid, dat al door vorige 
sprekers is genoemd. Wij 
wachten nog steeds op de nota 
'Bouwstenen voor een ouderenbeleid'. 
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Ze komt eraan. Maar wanneer en 
wanneer volgt er dan een beleid? 

De geplande voorlopige raad voor 
het bejaardenbeleid moet er onzes 
inziens zo snel mogelijk komen, niet 
omdat ouderen als gesprekspartner 
is met alweer een categoriale raad 
- in dat opzicht onderschrijven wi j de 
kritiek van de verschillende raden en 
adviesorganen hierover - , maar wel 
omdat ouderen als gesprekspartner 
zich in een achterstandssituatie 
bevinden. Zij zijn niet geraadpleegd 
bij de korting van het zakgeld voor in 
instellingen verblijvende bejaarden, 
zij zijn niet gehoord bij het afschaffen 
van de bejaardenaftrek in de loon- en 
inkomstenbelasting en zij kunnen nog 
steeds hun stem niet laten horen in de 
besturen van bejaardenoorden. 

Daarom ook pleit de fractie van 
D'66 ervoor de voorlopige rijksbijdra-
geregeling gecoördineerd bejaarden-
werk nog enige ti jd, bij voorbeeld twee 
jaar, voorlopig te laten zijn. Wanneer 
een situatie ontstaan is waarin vorm 
en uitvoering gegeven zal zijn aan dat 
samenhangend ouderenbeleid, kan de 
voorlopige raad opgeheven worden 
en het gecoördineerd bejaardenwerk 
opgaan in een brede rijksbijdragerege-
ling, hetgeen ook ons streven is. 

De heer Worrell (PvdA): Volkomen 
terecht heeft de Staatssecretaris 
gezegd dat de rijksbijdrageregeling 
maatschappelijke dienstverlening fase 
2 niet volgend jaar moet worden 
ingevoerd, maar eventueel een jaar 
later, en dat zij met alle betrokkenen 
besproken moet worden. Als parle-
mentslid hebt u nog alle mogelijkhe-
den om erover te spreken, maar toch 
zegt u nu al tegen de Regering dat 
bepaalde zaken niet gedecentraliseerd 
mogen worden. Ik vind dat wat 
voorbarig. 

Mevrouw Cotterell (D'66): U kunt het 
zien als een schot voor de boeg. Fase 
2 moet gerealiseerd worden op 1 
januari 1983. Naar mijn mening is het 
te vroeg, de rijksbijdrageregeling 
gecoördineerd bejaardenwerk dan al 
te laten opgaan in de brede rijksbijdra-
geregeling algemene maatschappelij-
ke dienstverlening. Ik pleit ervoor de 
zaak nog een jaar langer aan te 
houden en dan te bekijken of het 
moment gekomen is om de regeling 
in te passen. Dat wi l zeggen dat de 
tijdelijke regeling voorlopig nog 
tijdelijk blijft. Het gaat hier om een 
werksoort die van de grond moet 
komen en moet emanciperen. Daar is 
ti jd voor nodig.Dat is het, waarvoor ik 
pleit. 

De heer Worrell (PvdA): Wij hebben 
er meer behoefte aan om met onze 
eigen Regering nog eens over dat 
probleem te spreken. Ik denk ook dat 
de Staatssecretaris daar alle t i jd voor 
heeft. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mevrouw Cotterell vindt dat het 
gecoördineerd bejaardenwerk nog 
niet voldoende is geworteld in de 
maatschappelijke dienstverlening om 
nu al op te gaan in fase 2. Hoe komt 
het dat het nog niet voldoende 
geworteld is? 

Mevrouw Cotterell (D'66): Ik denk dat 
u zelf een uitstekende beschrijving 
hebt gegeven van de plaats van de 
ouderen in de samenleving. U zegt 
dat ze wil len meedoen, een plaats 
wil len opeisen. Ik geloof dat dat uw 
woorden waren. Zij zijn bezig mondig 
te worden en dan moet men dat 
proces niet in de kiem smoren. Wij 
zijn het dus eigenlijk eens met elkaar. 

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde dit 
antwoord ook horen want mi jn 
tweede vraag luidt: denkt u ook niet 
dat, als er toch een aparte dienstverle-
ning is, in een apart hokje, zodat de 
samenleving gedwongen wordt 
rekening te houden met ouderen, het 
emancipatieproces niet doorgaat maar 
juist gefrustreerd wordt? 

Mevrouw Cotterell (D'66): Mijn 
redenenering is niet andersom. Ik 
vrees dat, juist wanneer je op dit 
moment die zaak zou integreren, die 
vorm van bejaardenwerk onderge-
sneeuwd zou worden onder de rest. 
Mij zijn al voorbeelden bekend in het 
land, waar specifieke voorzieningen 
voor bejaarden het gewoon hebben 
moeten afleggen tegen bij voorbeeld 
sportvoorzieningen. Dan zeg ik, dat de 
tijd er niet rijp voor is. We moeten die 
werksoort een kans geven en daar 
pleit ik dan voor. 

De heer Hermans (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben hier verbaasd over, 
tenzij mevrouw Cotterell aangeeft dat 
D'66 zijn beleid heeft gewijzigd. Twee 
jaar geleden is hier een motie kamer-
breed aangenomen, waarin is afge-
sproken dat er een paar brede 
rijksbijdrageregelingen zouden komen 
waarin al die werksoorten zouden 
worden ondergebracht. Daarbij is de 
Kamer ermee akkoord gegaan dat dit 
onder autonoom beleid van de lagere 
overheden zou worden bepaald. 

Als zij daarin geen vertrouwen 
heeft, dan hoor ik dat nu heel graag. 
Dan moet zij wel haar hele decentrali-
satiebeleid opnieuw formuleren. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Decentrali-
satie is een proces, het is een zaak die 
moet groeien. Het is onverstandig om 
dingen over te dragen die nog niet 
van de grond gekomen zijn, want wat 
draag je dan eigenlijk over? Het is ook 
niet zo, dat wij ervoor wil len pleiten 
dat die integratie überhaupt niet tot 
stand zal komen. Wij pleiten er alleen 
voor dat dit niet op dit moment 
gebeurt en ook het komende jaar is 
daarvoor nog te vroeg. Dat is een 
kwestie van taxatie en ik denk dat 
onze gedachten uiteindelijk helemaal 
niet zo ver uit elkaar liggen. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vestig de aandacht 
op een onderwerp dat vanmiddag ook 
aan de orde is geweest - mevrouw 
Van Nieuwenhoven wees daar ook 
op - namelijk het probleem waarop 
'vrouwen-in-De-Bijstand' stuiten bij 
het streven naar een grotere economi-
sche onafhankelijkheid. 

Wanneer zij een studie wil len 
volgen - die praktijkervaring is ook bij 
ons binnengekomen - dan wordt 
daarmee hun uitkering in gevaar 
gebracht. De ene sociale dienst is 
daar wat soepeler in en knijpt daarbij 
een oogje dicht, maar de andere doet 
dat niet. Ik wi l , met mevrouw Van 
Nieuwenhoven, pleiten voor heel 
duidelijke regels vanuit CRM voor de 
interpretatie. 

Over de Wet uitkering vervolgings-
slachtoffers komt nog een uitgebreide 
commissievergadering, maar toch wi l 
ik nu al één onderwerp aansnijden, 
omdat het zo urgent is. Het ontbreken 
van een beroepstermijn in de wet, 
waarbinnen de Uitkeringsraad tot een 
beslissing moet komen over een 
ingediend bezwaarschrift, leidt tot 
onaanvaardbaar lange wachttermijnen 
voor de aanvragers. 

Er zijn mij voorbeelden van wacht-
termijnen van anderhalfjaar bekend. 
Het opnemen van een termijn in de 
wet dwingt de Uitkeringsraad tot een 
herziening van zijn werkwijze, zoals 
aangekondigd in de memorie van 
toel ichting. Wil len de bewindslieden 
bezien of het mogelijk is op korte 
termijn met een dergelijk wijzigings-
voorstel te komen? 

Deze begroting van CRM draagt 
sporen van haast en ad hoc-beleid. 
Wij spreken de hoop uit dat het 
komend jaar gebruikt zal worden om 
een afgewogen beleid in samenspraak 
met het veld tot stand te brengen; een 
beleid dat ook perspectief biedt aan al 
degenen die door de afname van de 
welvaart het hardst worden gestraft. 
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De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De memorie van 
toelichting bij dit begrotingshoofdstuk 
stelt dat de aan het Ministerie van 
CRM gegeven opdracht als basis heeft 
het begrip welzijn als politiek inspire-
rend en sturend beginsel. Als taak 
wordt gezien het ontwikkelen en 
verder uitbouwen van nieuwe welzijns-
concepten, met name nu defundamen-
ten van onze verzorgingsstaat wanke-
len. Het scheppen en stimuleren van 
voorwaarden waaronder de mens zich 
zal en/of kan welbevinden is inderdaad 
een gewichtige overheidstaak. 

Welke voorwaarden staan daarbij 
voor ogen? Wat wordt onder welzijn 
verstaan? Waarmee is het wezenlijke 
welzijn van de mens gediend? De 
Bijbel, Gods Woord, ooit door Groen 
van Prinsterer het plechtanker van de 
natie genoemd, is daarover niet 
onduidelijk. Alleen aan het onvoor-
waardelijk gehoorzamen van Gods 
geboden is zegen verbonden. Dat 
brengt ten diepste en ook blijvend 
geluk. 

Het bedroeft en benauwt ons dan 
ook dat juist allerlei activiteiten en 
daaraan verbonden verschijnselen, 
welke onder medeverantwoordeli jk-
heid van het Ministerie van CRM 
vallen, indruisen tegen deze gezind-
heid en levenshouding. 

Wij denken aan bepaalde uitzendin-
gen, publikaties, f i lms, toneel- en 
cabaretprodukties van godslasterlijke, 
zedenkwetsende en gezagsondermij-
nende aard. Wij leven in ti jden van 
schrikbarende normvervaging op 
ethisch en cultureel terrein. Welhaast 
alles mag en kan. Vrije ruimte wordt 
opgeëist voor eigen manier van doen. 
Een ik-cultuur heeft zich aangemeld. 
Ik meen dit; ik wil dat; zó doe ik het, 
met voorbijzien van en ten slotte een 
kwetsende vertreding van de diepste 
gevoelens van anderen. 

Dat kan echter niet ongestraft zo 
doorgaan. De wijze prediker, de 
bekende koning Salomo, - hij is 
vandaag door collega Beinema ook 
geciteerd - eindigt zijn mens-, 
wereld- en cultuurbeschouwing met de 
vermaning: vreest God, houdt Zijn 
geboden, want dat betaamt alle 
mensen. Bij de beschouwingen over 
functies en signaalfuncties van CRM 
moge dit signaal normerend en 
beslissend zijn. Wij zijn er van over-
tuigd dat het tot de overheidstaak 
behoort om ontaarding, uitspattingen 
en uitwassen tegen te gaan. Als de 
Regering ten onrechte geen zeden-
meester wil zijn, dan mag zij zeker 
geen meester ter bevordering van de 
onzedelijkheid zijn. 

Bepleiten wi j nu een soort van 
cultuur-barbarisme? Integendeel, er is 
ons veel schoons en beschermwaar-
digs gegeven. Voor een verantwoord 
cultuurbeleid gelden echter onver-
zwakt de maatstaven van Gods 
Woord en Wet. Zijn de bewindslieden 
het met deze stelling eens? 

Mijnheer de Voorzitter! Centrale 
aandacht wordt bepleit voor de 
kwetsbaren en het kwetsbare in onze 
samenleving. Wij wil len die aandacht 
zeker hebben. Veroudering, vereenza-
ming, verslaving, ontreddering en 
dergelijke zijn zaken, die ons in onze 
verantwoordeli jkheid aanspreken. 
Prioriteiten kennen wi j toe aan een 
verantwoord en dus zorgvuldig beleid 
voor hoog-bejaarden, lichamelijk en 
geestelijk gehandicapten, groepen 
jeugdigen, waaronder de werkloze 
etnische minderheden, waarbij 
genoemde verschijnselen zich vaak 
ophopen. Mijn fractie wil voorrang 
voor het vri jwil l igerswerk en het 
particulier initiatief in dezen. Rechten 
van besturen in deze sector moeten 
ten volle erkend blijven. Willen de 
bewindslieden dat toezeggen? 

Mijnheer de Voorzitter! In het licht 
van het tot nu toe gesprokene zal 
duidelijk zijn, dat het door het Ministe-
rie van CRM ter becommentariëring 
aangeboden voorontwerp van wet 
gelijke behandeling door ons princi-
pieel wordt afgewezen. Van het voor-
nemen van wetgeving in deze geest 
moet definitief worden afgezien. Ik wi l 
er graag van uitgaan, dat de Regering 
op zo kort mogelijke termijn een 
volledig en inhoudelijk overzicht aan 
het parlement zal verstrekken van de 
ingebrachte reacties. Kan dit worden 
toegezegd? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
het beleid dat uit dit begrotingshoofd-
stuk spreekt, niet integraal steunen. 
Wij zien dan ook voldoende mogelijk-
heden om binnen deze begroting te 
bezuinigen. Het sociaal-cultureel werk 
kan daar niet van worden buitengeslo-
ten. Het ti jdstip, waarop de maatrege-
len in deze sector zijn voorgesteld, is 
ongelukkig. Wat denkt de Minister aan 
de gemeentebesturen te antwoorden 
op de door de VNG nog zeer recent 
gestelde vragen? Wanneer taken 
gedecentraliseerd worden -wij zijn 
daar selectief voor - dan moeten wi j 
ook consequent zijn en de middelen 
ter beschikking stellen en dat binnen 
korte termijn ook laten. 

Mijnheer de Voorzitter! Zorg 
hebben wij over de stagnatie in de 
voortgang van het werk aan onze 
monumenten en de lange wachtlijsten 
van onvervangbare kerken, gebou-
wen en andere objecten. Is niet nog 

een extra stimulans te geven, mede in 
het kader van de bevordering en 
instandhouding van werkgelegenheid, 
misschien ook uit de daarvoor 
gereserveerde fondsen, naast en in 
het restauratie-specialisme. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De afgelopen weken zijn 
we weer bedolven onder de papieren, 
nota's van wijzigingen van de bewinds-
lieden, reacties op bezuinigingen door 
allerlei personen, organisaties en 
lagere overheden. 

Wat me echter het meest is bijge-
bleven is een bijeenkomst op 23 
januari j l . in Utrecht. Daar waren 
enkele honderden cursisten en 
lesgevers van alfabetiseringsprojecten 
bij elkaar om te vertellen wat het 
betekent in een complexe maatschap-
pij, zoals de onze nu eenmaal is, als 
volwassene niet te kunnen lezen en 
schrijven, analfabeet te zijn, over de 
angst ontdekt te worden, de spannin-
gen met kinderen die leren lezen en 
schrijven. 

Je zou mogen verwachten dat een 
ieder, die eenmaal de hoge drempel 
van aanmelding voor een cursus heeft 
genomen, de kans krijgt lessen te 
volgen. Maar dat is niet zo. Er zijn 
lange wachtli jsten. De situatie is zo 
nijpend dat aan de bewuste bijeenkomst 
geen publiciteit gegeven kon worden 
omdat dan de wachtli jsten zouden 
groeien. 

De PPR-fractie vindt dit een pijnlijke 
situatie en vraagt de bewindslieden 
dringend zodanige maatregelen te 
treffen dat alle ingeschrevenen van 
hun leerrecht gebruik kunnen maken. 
Zelfs al moet er bezuinigd worden en 
is de verzorgingsstaat aan een 
herwaardering toe. Overigens voldoet 
het alfabetiseringswerk aan de vijf 
uitgangspunten, die de fractievoorzit-
ter van de PvdA bij het debat over de 
regeringsverklaring heeft geformu-
leerd en die door de bewindslieden 
worden onderschreven, antwoord op 
vraag 2. 

Binnen de PPR is het denken over 
de toekomst van de verzorgingsstaat 
al enige jaren aan de gang. Naar onze 
mening was de heer Meijer te eenzijdig 
in zijn benadering. 

De nieuwe afhankelijkheid van 
mensen wordt niet alleen veroorzaakt 
door de opmars van de beroepskrach-
ten in het welzijnswerk, maar veel 
meer door een aantal economische en 
sociologische veranderingen. Ik noem 
ook de schaalvergroting, de uitstoot 
van arbeidsplaatsen, de emancipatie, 
het groeiend aantal een- en tweeper-
soonshuishoudens. Wat is de mening 
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van de bewindslieden daarover? Een 
discussie over de toekomst van de 
verzorgingsstaat raakt overigens wel 
bijna alle beleidsterreinen van CRM. 
Mediabeleid, cultuurbeleid, ouderen-
beleid, de bijstand, het sociaal-cultu-
reel werk, het bibliotheekwerk, het 
sportbeleid, en zeker ook het vri jwil l i-
gerswerk. 

De discussie over het vrijwill igers-
werk is mede beïnvloed door de 
motie-Beckers van 1979. Hopelijk kan 
deze discussie binnenkort afgerond 
worden na het verschijnen van het 
derde deelrapport. Maar kan de 
Minister nu al zeggen of hij het met 
mevrouw Dales eens is, dat het 
uitkeringstrekkers minder moeilijk 
gemaakt kan worden om vrijwil l igers-
werk te doen. Voelt de Minister ervoor 
om bijstandtrekkers, die vrijwil l igers-
werk doen, voor bij voorbeeld één 
jaar van sollicitatieplicht vrij te 
stellen? 

De problematiek van het vri jwil l i-
gerswerk moet goed onderscheiden 
worden van die van de maatschappe-
lijke dienstplicht. Daaronder verstaan 
we een uitbreiding van de militaire 
dienstplicht naar een algemeen 
maatschappelijke dienstplicht. Net als 
de CNV-jongeren is de PPR daar een 
voorstander van. Reeds in 1978 heeft 
onze fractie om een onderzoek naar 
de mogelijkheden gevraagd. De 
stuurgroep beleidsvorming niet-actie-
ven is daar nu mee klaar. 

Mede daarom is het onbegrijpelijk, 
dat de Minister opeens op de proppen 
kwam met ideeën over een arbeids-
plicht voor werkloze jongeren. Moet 
straks een jongen, die net zijn dienst-
plicht heeft vervuld en geen werk kan 
vinden, op die manier aan werk 
geholpen worden? Heeft de Minister 
aanwijzingen dat jongeren aangebo-
den werk sneller weigeren dan 
ouderen? Waarom moeten er dan 
voor jongeren andere sanctieregels 
komen? 

En waar ligt de grens? Waarom 
ontwikkelt de Minister niet samen met 
zijn collega van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een groot aantal 
arbeidsprojecten voor jongeren? 
Daarover heeft de Kamer in november 
een motie aangenomen en daarom 
wordt door o.a. de N.V.V."jongeren al 
jaren gevraagd. Het is mijn stellige 
indruk, dat het de meeste jongeren, net 
als ouderen, niet aan motivatie ont-
breekt, maar aan werk. 

Van jongeren- naar ouderenbeleid. 
De COSBO heeft de Kamer een groot 
aantal eisen gepresenteerd. De 
PPR-fractie vindt veel eisen terecht. 

Bij dit debat moet ik me helaas tot één 
actuele beperken. Die van de rijksbij-
drageregeling maatschappelijke 
dienstverlening, waaronder volgens 
de Programmeernota ook het gecoör-
dineerd bejaardenwerk gaat vallen. 
De in die nota gegeven argumenten 
zijn aarzelend. Daarom wil ik de 
Staatssecretaris vragen - en ik kan dat 
ook doen want de motie-Hermans is 
wel kamerbreed aangenomen, maar 
niet met de steun van de PPR - of hij 
ook vindt, dat de motie-Hermans over 
brede rijksbijdrageregelingen een 
eigen tijdelijke rijksbijdrageregeling 
voor het bejaardenwerk niet bij 
voorbaat uitsluit. En is de Staatssecre-
taris met ons van mening, dat de 
specifieke achterstandsituatie van 
ouderen een eigen gestructureerd 
overleg rechtvaardigt om te bezien 
hoe, uitgaande van de huidige 
regeling, de samenhang in het 
ouderenwerk gewaarborgd kan 
worden? Die samenhang zal toch ook 
in de nota bouwstenen voor een 
ouderenbeleid aan de orde moeten 
komen? En bij de belangrijke contou-
rennota van de LSB. 

Hoe breder een rijksbijdragerege-
ling, hoe groter natuurlijk de autono-
mie van de lokale overheid zou 
kunnen zijn. Maar van die autonomie 
blijft weinig over, als de rijksoverheid 
op het laatste moment gaat snijden. 
De bezuiniging op de rijksbijdragere-
geling sociaal-cultureel werk is dan 
ook onaanvaardbaar. Afgezien van de 
arbeidsplaatsen, die hiermee verloren 
gaan, komt het hele decentralisatiebe-
leid hierdoor op de tocht te staan. Het 
moeizame proces van democratische 
planning wordt doorkruist en gefrus-
treerd. 

Juist omdat wi j decentralisatie van 
het welzijnswerk altijd bepleit hebben, 
kunnen wi j deze bezuiniging niet over 
onze kant laten gaan. Hoe hoog ook 
wi j deze zaak opnemen, mag blijken 
uit het door ons ingediende amende-
ment. De PPR-fractie vindt dat 
rijksbeleid, hoe noodzakelijk ook, hier 
moet wijken voor lokaal beleid. Wat 
komt er overigens van de extra 
aandacht voor achterstandsituaties 
terecht, als deze bezuiniging over alle 
gemeenten met een gelijk percentage 
wordt verdeeld? Waarom is geen 
relatie gelegd met de voorstellen van 
de projectgroep Financiële Gevolgen 
Decentralisatie of bij voorbeeld met 
het door Gamma daarop ingediende 
alternatief? 

Ook bij de bezuinigingen in de 
gezinsverzorging rijst de vraag hoe 
die zich verhouden met behoud van 
werkgelegenheid. Worden hier geen 

relatief goedkope arbeidsplaatsen 
opgeofferd, die straks in het banenplan 
van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid weer naar voren 
zullen komen? 

Zijn de bewindslieden van plan in 
het kader van het banenplan weer 
werkgelegenheid in deze sector terug 
te onderhandelen? Dat zouden wij 
toejuichen, te meer, omdat de 
instellingen dan iets meer tijd krijgen, 
zonder een verplichte doorvoering 
van de alpha-hulp uit de problemen te 
komen. 

Hoe denkt de Staatssecretaris 
verder de scheve verhouding tussen 
de grote steden recht te trekken? De 
bezuiniging op de subsidie voor de 
bureaus voor levens- en gezinsvragen 
kan het werk van de Schorerstichting, 
de Rutgershuizen en de PSGV (Protes-
tantse stichting voor verantwoorde 
gezinsvorming) ernstig in gevaar 
brengen. Zijn daarvan de consequen-
ties wel goed doordacht? Is daar 
overleg over geweest met 'Volksge-
zondheid' en 'Emancipatie'? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie op 
mijn papieren staan, dat wij over het 
mediabeleid uitvoerig zullen debatte-
ren dit jaar. Echter, na het debatje dat 
de heer Wilbers heeft uitgelokt, is het 
duidelijk geworden, dat wij tijdens de 
behandeling van deze begroting ook 
over het media-beleid zullen debatte-
ren. Wij zij het overigens in veel zaken 
met de heer Wilbers eens. 

Ik wil me nu beperken tot de moge-
lijkheden, die minderheden hebben 
om over eigen zendtijd op radio en 
televisie te beschikken. In de nota 
'Van zwart-wit naar kleur' is het 
belang van de omroep in een multi-
culturele samenleving nog eens 
onderstreept. Zou de Minister, 
vooruitlopend op de algemene 
discussie over de omroep, wil len 
bevorderen, dat belangenorganisaties 
van culturele minderheden op grond 
van artikel 19 van de Omroepwet bij 
de aangekondigde zendtijduitbreiding 
voorrang krijgen? 

Ten slotte nog een paar woorden 
over het sportbeleid. De relatie tussen 
maatschappelijke normen en waarden 
en sportnormen en -waarden wordt 
terecht aangeduid in het antwoord op 
vraag 107. De sport staat midden in 
de maatschappij; dat geldt voor de 
georganiseerde en de ongeorganiseer-
de sport. De toenemende agressiviteit 
is daar een droef voorbeeld van. 
Verheugend is het dat veel mensen 
steeds meer verschillende sporten 
gaan beoefenen en of gaan bekijken. 
Daar zal het betaalde voetbal gewoon 
ook rekening mee moeten houden. De 
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vette jaren zijn nu wel achter de rug; 
zeker nu 'Spanje' niet gehaald is. 
Shirtreclame of niet, een tijdelijke 
Cruijff-revival: men zal in het betaalde 
voetbal de werkelijkheid onder ogen 
moeten zien. De VNG heeft dat terecht 
gedaan. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Als wij vandaag spreken 
over de begroting van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
gaat het om de overheidsbemoeienis 
met het welzijn van de burger. Vraag 
is dan wat welzijn is en wat welzijn 
betekent. Ik geef toe, dat het een 
subjectief begrip is. 

Mijn fractie is er echter van over-
tuigd, dat, ondanks alle goede 
bedoelingen van de overheid en de 
prijzenswaardige inspanningen van 
velen in sociaal-maatschappelijk 
werk, het ware welzijn daarmee niet 
kan worden bereikt. Echt geluk is ten 
principale geen materiële zaak, al 
wordt dat vaak gedacht, maar is voor 
alles een geestelijke zaak. 

Gelet op de mij beschikbare tijd zeg 
ik maar zonder omhaal van woorden, 
dat naar onze opvattingen het ware 
welzijn ligt in de dienst aan de Here 
God. Dat schenkt innerlijke vrede en 
daarmee het echte wei-zijn. 

Dat ontslaat de overheid overigens 
allerminst van alle taken op het 
terrein van het maatschappelijk en 
culturele werk. Voorwaardenschep-
pend en helpend waar nodig, kan en 
moet veel worden gedaan, waarbij de 
burger vanuit een de eigen levens-en 
wereldbeschouwing en met eigen 
initiatief aan de slag moet. Die eigen 
verantwoordelijkheid van de burger 
mag naar mijn mening niet beperkt 
blijven tot het organisatorische 
aspect, maar heeft ook implicaties 
voor het financiële deel. 

De overheid kan bepaalde initiatie-
ven in het algemeen belang met 
subsidie stimuleren, maar ik wil er 
geen onduidelijkheid over laten 
bestaan, dat het totaal aan financiële 
toelagen voor allerhande vormen van 
maatschappelijk en cultureel werk 
moet worden teruggebracht. 

De bezuinigingen, die nu zijn 
voorgesteld hebben in algemene zin 
onze volle instemming, ook al zal het 
voor betrokken organisaties en 
gemeentebesturen niet plezierig zijn 
nu men zo abrupt met lagere uitkerin-
gen wordt geconfronteerd. Van deze 
plaats geef ik mi jn complimenten aan 
de bewindslieden omdat zij - wellicht 
met het mes van de bezuinigingen in 

de rug - zo doortastend hebben 
durven handelen. 

Wel rijst de vraag of er geen sprake 
is van koude sanering, nu diverse 
kortingen in ronde bedragen zijn 
aangegeven, zodat gevreesd moet 
worden dat het een en ander onvol-
doende is onderbouwd. Graag hoor ik 
daar iets meer over van de bewinds-
lieden. 

De t i jd dat er leuke dingen voor de 
burgers konden worden geregeld, is 
echter voorbij. In feite is die tijd er 
nooit geweest. Er is dan ook in het 
verleden een verkeerd beleid gevoerd, 
waarvan sommige organisaties nu de 
wrange vruchten plukken omdat zij 
hun werk danig moeten saneren of 
staken. 

Overigens is niet elke bezuiniging 
voor mijn fractie even aanvaardbaar, 
te meer niet daar er voor wat ons 
betreft nog wat in de begroting kan 
worden geschoven. Ik kom daar nog 
op terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit het vele 
dat binnen het kader van CRM valt 
moet ik een keus maken; eerst iets 
over het welzijnswerk in brede zin. De 
decentralisatie en harmonisatie 
verlopen nog niet zoals was gehoopt. 
De Minister geeft dit toe. Waar liggen 
nu de knelpunten met name wat het 
particulier initiatief betreft. Zijn de 
problemen van structurele of inciden-
tele aard? Als er nog geen behoorlijk 
inzicht in de ontwikkelingen is, zou ik 
de Minister wil len vragen of hij na 
verloop van tijd de Kamer uitvoerig 
wil rapporteren over deze zaak. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
heeft de Minister gesteld dat mogelijk-
heden voor de burger om naar eigen 
keuze op grond van levens- en 
wereldbeschouwing te functioneren 
in de samenleving niet overal even 
groot zijn. Wil de Minister iets meer 
duidelijkheid geven inzake de beper-
king van de eigen keuze? Betreft het 
hierbij ook de aard van het maatschap-
pelijke en sociaal-culturele werk en 
wordt hiermee geanticipeerd op het in 
deze dagen zo veelbesproken vooront-
werp van wet over de gelijke behan-
deling? Nu de inzendtermijn voor de 
reacties op dit voorontwerp is geslo-
ten, wi l ik de Minister vragen of hij de 
Kamer op zo kort mogelijke termijn 
wil berichten over het aantal reacties 
alsmede over de herkomst en de 
inhoud van die reacties. 

Mijnheer de Voorzitter! Ondanks de 
relatief hoge welvaart die ons land 
kent, de keur van voorzieningen en 
een hoge ontwikkelingsgraad, moet 
worden geconstateerd, dat het aantal 
burgers dat geestelijk ontworteld 
raakt, geen zin meer in het leven ziet 
en verval aan alcohol- of drugversla-
ving in verontrustende mate toeneemt, 
mede als gevolg van de werkloosheids-
problematiek. Hier ligt een onbetaalde 
rekening van de maatschappelijke 
ontwikkeling, waarin meer en meer de 
materiële welstand en de menselijke 
norm tot maatstaven van menselijk 
geluk zijn gekozen. 

Graag spreek ik hier respect uit voor 
allerlei instanties die ontspoorde 
burgers opvangen met name ook de 
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evangelische opvangcentra als 'Tot 
Heil des Volks', 'Teen Challenge' en 
'De Hoop' die samen aan een derde 
van alle verslaafden hulp bieden. 
Beschikt de Minister over prognoses 
inzake de toename van de verslaving 
en wat wil en kan hij doen om dit 
voortvretende kwaad tegen te gaan? 
Mijn fractie wil in ieder geval de 
financiële mogelijkheden voor de 
opvang van drug- en alcoholverslaaf-
den vergroten. 

In onze samenleving verdwijnen 
normen en waarden, die vanuit de 
bijbelse regelgeving verankerd waren 
in ons volksbestaan. Tal van cultuur-
uit ingen in onze dagen geven blijk 
van een afkeer van de levende God. 
Dat verdriet ons in hoge mate. Het 
vloeken van God, die zich in de Bijbel 
aan ons openbaart, gebeurt zonder 
dat mensen dit zelf nog beseffen, 
openlijk en steeds brutaler, met name 
in de media. Is de Minister bereid, 
maatregelen te nemen of te bevorde-
ren die openbare godslastering in 
radio- en televisie-programma's, in 
theater en literatuur tegen te gaan, 
omdat de naam van de Here God 
wordt gelasterd en vele medeburgers 
in hun diepste levensovertuiging 
worden gekwetst. 

Mijnheer de Voorzitter! Een groot 
deel van de bevolking van CRM wordt 
besteed aan bijstandsuitkeringen. Ik 
wi l er geen twijfel over laten bestaan, 
dat het een goed ding is, dat de 
burger in nood in onze samenleving 
de waarborg van een bestaansmini-
mum heeft. De vraag is of ieder die nu 
een uitkering geniet, daar ook inder-
daad voor in aanmerking komt. 

Het loslaten van normen en waarden 
werkt ook ontwrichtend in de gezinnen 
en samenlevingsverbanden. Eenmaal 
beloofde trouw wordt helaas al te 
lichtzinnig verbroken, waarbij de 
samenleving kan opdraaien voor de 
kosten. Er moet nu zo'n f 1,5 mld. 
worden uitbetaald aan gescheiden 
levende vrouwen. 

Wat is de reden dat de overheid zo 
weinig terugvordert van de kostwin-
ner, die toch verantwoordelijk blijft 
voor het levensonderhoud van zijn 
vrouw en eventuele kinderen? 

Zijn er voldoende wettelijke moge-
lijkheden om te voorkomen dat 
gescheiden vrouwen, die samenwo-
nen met iemand die een inkomen 
heeft, toch bijstand ontvangen? Dit 
soort misstanden komen voor en 
roepen grote weerstanden op in onze 
samenleving. Onderkent de Minister 
deze situatie en is hij bereid de regels 
hiervoor te herzien, dan wel ze in 

voorkomende gevallen strikt toe te 
passen? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
hecht veel waarde aan monumenten-
zorg. Nu er onvoldoende geld is om 
alle voorgestelde projecten aan te 
pakken, wi l ik de vraag stellen, of 
vakkundige bouwvakkers met behoud 
van uitkeringen in bepaalde gevallen 
kunnen worden ingeschakeld. Daar-
naast wi l ik graag van de bewindslie-
den horen of het verlagen van de 
rijkssubsidies per monument en het 
opvoeren van de particuliere activitei-
ten en bijdragen de mogeli jkheid kan 
bieden meer projecten aan te besteden 
dan nu het geval is. 

Vervolgens wi l ik nog iets zeggen 
over de jeugdwerkloosheid. Mijn 
fractie wil de Minister met klem 
vragen de meest soepele medewerking 
te geven aan initiatieven van jongeren 
die vragen wat werk te mogen doen, 
met behoud van een uitkering, 
waardoor ze een zinvolle dagbesteding 
hebben. Hoe staat het met het plan 
van de gemeente Epe, dat onze 
warme sympathie heeft? Is de 
Minister bereid jongeren werk te laten 
doen voor organisaties met een ideëel 
doel zonder winstoogmerk? 

Graag hoor ik de opvattingen van 
de Minister over een suggestie van de 
stichting 'Sport en Spel' om werkloze 
jongeren en ouderen in het kader van 
vri jwil l igerswerk te trainen voor hulp 
in sportorganisaties. Daarover is 
reeds in 1976 een brief aan de 
Regering geschreven, maar de 
suggestie is nooit opgepakt. 

Wat de sport zelf betreft, valt er aan 
bezuinigingen en versobering niet te 
ontkomen. Op zichzelf is dit geen 
ramp. Het kan de zelfwerkzaamheid 
van de sportbeoefenaars vergroten. 
Wel meen ik dat de Minister het mes 
in enkele verkeerde posten zet. Het 
snijden in de begrotingen van de 
koepelorganisaties is op dit moment 
erg meedogenloos en ook onnodig. Er 
kan beter op andere posten worden 
gesnoeid. 

Ik geef een voorbeeld. De positie 
van het betaalde voetbal in ons land 
is bekend. Mijn fractie wijst om meer 
dan één reden financiële steun aan 
het betaalde voetbal af en wil via een 
amendement voorstellen het geld, dat 
voor dit doel is vrijgemaakt, beschik-
baar te stellen voor de koepelorgani-
saties, die de belangen van de 
amateursporters behartigen, en voor 
de gehandicaptensport. Ik heb daar 
een amendement voor ingediend. 

Wat het subsidiebeleid in bredere 
zin betreft, maakt mijn fractie ernstige 
bezwaren tegen het beleid dat de 

overheid in dit opzicht al geruime ti jd 
voert. Hoewel de kraan niet in één 
keer dicht kan, meen ik dat tot afbouw 
en sterke afslanking moet worden 
gekomen van subsidies aan bij 
voorbeeld Beeldende kunsten, 
Produktiefonds Nederlandse fi lms, 
muziek en dans, allerlei vormen van 
sociaal-cultureel werk, alsmede de 
Kinderopvangcentra, vermeld onder 
de artikelen 187 tot en met 190 op de 
begroting. 

Als ouders hun kinderen overdag 
niet zelf wil len of kunnen opvangen, 
dienen zij zelf en niet de gemeenschap 
op te draaien voor de daaraan 
verbonden kosten. Hier moet in meer 
dan één opzicht het profijtbeginsel 
worden toegepast. 

Een sanering van het subsidiebeleid 
dient ons inziens twee doelen: de 
oneigenlijke overheidsbemoeienis 
wordt beëindigd en ten gevolge 
daarvan is de aanzienlijke uitgavenbe-
perking mogelijk, die thans dringend 
noodzakelijk is. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is nog maar ruim vijf 
jaar geleden, dat de toenmalige 
minister van CRM in zijn memorie van 
toelichting met enige trots kon 
schrijven, dat de begroting van zijn 
departement was gegroeid van f3,1 
miljard in 1973 tot f8,2 miljard in 
1977. Sedertdien is de groei, zij het 
langzamer, doorgegaan tot f 11,8 
miljard in 1982. Behalve de bijstands-
uitgaven zijn, vooral op het gebied 
van de maatschappelijke dienstverle-
ning en het sociaal-cultureel werk, de 
budgetten aanmerkelijk reëel geste-
gen. 

Er is nu sprake van een proces van 
heroverweging en afslanking van 
voorzieningen. Het is duidelijk, dat bij 
zo'n afslankingsproces een departe-
ment als dat van CRM, dat een méér 
dan evenredig groeiproces achter de 
rug heeft, niet achter kan blijven. 

In de nota van wijziging stellen de 
bewindslieden ons voor het di lemma, 
dat elke ombuiging op de begroting 
van CRM consequenties heeft voor 
arbeidsplaatsen. Als een verlies aan 
arbeidsplaatsen onvermijdelijk is om 
de nodige ombuigingen te realiseren, 
zullen we deze consequentie moeten 
accepteren maar de bewindslieden 
hebben het ons wel moeilijk gemaakt 
te geloven in de hardheid van deze 
consequentie. 

Uit de nota van wijziging blijkt, dat 
niet alleen de werkgelegenheid, maar 
ook uitgangspunten van het emanci-
patiebeleid bij de keuze een belangrijke 
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rol hebben gespeeld. De vraag is nu: 
welke effecten op de werkgelegenheid 
zouden zijn ontstaan als het emanci-
patiebeleid niét zo'n belangrijke rol 
had gespeeld? 

In de memorie van toelichting 
wordt terecht opgemerkt dat de 
overheden in toenemende mate 
gedwongen worden tot het maken 
van keuzen. Dat gebeurt dan ook in 
deze begroting, maar naar mijn 
gevoel niet met een voldoende 
prioriteit voor de werkgelegenheid. 
Dat blijkt ook verder uit de nota van 
wijziging. 

Ombuigen kan door minder perso-
neel voor bekostiging in aanmerking 
te brengen maar het kan óók door de 
gebruikers van de voorzieningen 
hiervoor meer te laten betalen. Die 
laatste weg wordt door de bewindslie-
den in twee gevallen duidelijk afgewe-
zen. Ik bedoel de eigen bijdrage in het 
algemeen maatschappelijk werk en de 
afschaffing van de contributievri jdom 
voor 16- en 17-jarigen ten aanzien van 
openbare bibliotheken. Het nieuwe 
kabinet draaide daarmee twee 
impopulaire plannen van het vorige 
kabinet terug. Kunnen de bewindslie-
den nu ook aan geven hoeveel 
arbeidsplaatsen minder hadden 
hoeven te vervallen als deze maatre-
gelen wel waren doorgevoerd? 

Mijnheer de Voorzitter! De noodzaak 
tot het doen van keuzen wordt in de 
CRM-sfeer vaak in verband gebracht 
met planning. Ik doe daar niets van af 
als ik wil wijzen op een ander noodza-
kelijk instrument, namelijk dat van de 
beleidsevaluatie, door de commissie-
Vonhoff genoemd als de volwaardige 
vierde schakel in de keten van het 
cyclische beleidsproces. 

Wat denken de bewindslieden van 
een dergelijke evaluatie met betrekking 
tot de Algemene Bijstandswet? Deze 
wet is aanvankelijk bedoeld als 
sluitstuk van het stelsel van sociale 
voorzieningen. Maar naarmate de 
sociale voorzieningen omvangrijker 
en beter werden nam het beroep op 
deze wet ook toe. We hebben het dan 
wel over een bedrag van f6,5 mld. per 
jaar of 55% van het gehele CRM-bud-
get. 

Aansluitend zou ik graag vernemen 
wat de Regering wil doen met de 
aanbevelingen uit het ISMO-rapport 
van april 1981 over misbruik van 
onder meer bijstandsuitkeringen. 
Concreet wordt daarin aanbevolen het 
vraagstuk van strafsancties in de ABW 
opnieuw in studie te nemen en tevens 
als proef een onderzoek in te stellen 
naar de omvang van eventueel 

misbruik van de verschillende werk-
loosheidsregelingen. 

Ik s'. ;l nog een vraag over planning. 
Waaraan ontlening de bewindslieden 
de in antwoord 44 voorkomende 
beschrijving van het zogenaamde 
gescheiden verantwoordelijkheden-
model? De negatieve lading die 
daarin aan dit model wordt gegeven, 
herken ik niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
bekend zijn, dat mijn fractie niet 
zonder zorg is over het aantal en de 
lengte van de zilveren koorden van de 
overheid, in het bijzonder als het gaat 
om zaken als kerk, politieke partij en 
pers. Het afgelopen jaar zagen we 
onze zorg op dit punt duidelijk 
geïllustreerd in de kredietverlening 
door het Bedrijfsfonds voor de pers 
ten behoeve van het dagblad De 
Waarheid, dat, zoals bekend, zowel 
personele als financiële banden heeft 
met een politieke partij, kortom 
partijorgaan is. Wegen in zo'n geval 
de bezwaren die tegen financiële 
steun aan de pers kunnen worden 
aangevoerd niet extra zwaar? 

Van de pers naar de omroep is 
maar een kleine stap. De uitspraak in 
kort geding tegen het Nieuwsblad van 
het Noorden is hier niet aan de orde, 
maar met de heer Wilbers meen ik dat 
de vraag naar de handhaving van 
artikel 22 van de Omroepwet hier wel 
ter sprake behoort te komen. Kan de 
Minister mij duidelijk maken welk 
belang wordt gediend met handhaving 
van het monopolie op de programma-
gegevens? Waarom moet de vrije 
nieuwsgaring door de schrijvende 
pers hier beknot worden, terwijl 
diezelfde pers wordt overstroomd 
door persberichten van de diverse 
omroepen over hun eigen programma 

Met andere woorden, de schrijvende 
pers is goed voor het verzorgen van 
voorpubliciteit ten behoeve van de 
omroepen, mits dit maar gebeurt op 
tijdstip en volgens dosering door de 
omroepen bepaald. lsditzolangzamer-
hand geen situatie, een vrije pers in 
een vrij land onwaardig? En is het 
werkelijk zo, dat de handhaving van 
ons omroepbestel afhangt van de 
handhaving van deze afzonderlijke 
auteursrechtelijke bescherming? 
Wordt door deze monopoliepositie 
van de omroepen niet te gemakkelijk 
voorbijgegaan aan de rechten van de 
betaler van een omroepbijdrage? Ik 
heb geen behoefte om ons hele 
omroepbestel omver te halen. Maar 
de regeling van artikel 22 van de wet 
getuigt mijns inziens van een kramp-
achtigheid, die niet te verdedigen is. 

Ik stel nog één vraag. De ambtsvoor-
ganger van de Minister heeft bij het 
debat over de wijziging van de 
Omroepwet betreffende de ontkoppe-
lingen toegezegd met de NOS overleg 
te zullen plegen over vermindering 
van de zendtijd voor de NOS. Kan de 
Minister al iets mededelen over het 
resultaat van deze gedane toezegging? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk X (Defensie) van de 
rijksbegroting voor 1982, met uitzon-
dering van het onderdeel NAVO 
(17100-X). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Ploeg (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Volgende week zullen wi j , 
ijs en weder dienende, debatteren 
over het deel van de begroting voor 
Buitenlandse Zaken dat handelt over 
de NAVO. Vandaag is het hoofdstuk 
Defensie in engere zin aan de orde. Ik 
betreur deze volgorde, omdat onze 
defensie-inspanning een afgeleide is 
van datgene wat wij in internationaal 
verband zijn overeengekomen. Wij 
kunnen dus pas volgende week 
discussiëren over de strategie van de 
NAVO, de kernwapenproblematiek en 
andere zaken die centraal staan in de 
vraagstukken van vrede en veiligheid. 

Vandaag ligt het accent op de 
afgeleide taken voor het Nederlandse 
defensie-apparaat. De memorie van 

s? toelichting is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van de ambtsvoorgan-
gers van deze Minister en zijn Staats-
secretarissen. Over de wijzigingen die 
in de begroting zijn aangebracht, kom 
ik straks te spreken. 

Ik wil de Minister vragen of hij de 
visie van zijn voorganger op de 
grondslagen van het veiligheidsbeleid 
deelt? Dit beleid was gericht op het 
voorkomen van oorlog door het in 
stand houden van een geloofwaardige 
afschrikking. Daarvan kan alleen 
sprake zijn, als ons defensie-apparaat 
kan beschikken over voldoende 
modern materieel, bediend door 
bekwaam en gemotiveerd personeel. 

Ik citeer de memorie van toelichting 
(pagina 2): 'voor een geloofwaardige 
afschrikking blijven kernwapens 
onontbeerlijk'. Wordt deze constate-
ring ook door de huidige Minister en 
zijn beide Staatssecretarissen onder-
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schreven? Zo ja, realiseert deze 
politieke leiding zich dan dat uitspraken 
over het afstoten van kernwapentaken, 
zonder dat daaraan op dit moment 
een verdere invull ing wordt gegeven, 
zeer demotiverend werken op het 
personeel dat bij nucleaire eenheden 
van de krijgsmacht is ingedeeld en 
dat uitspraken van de heer Van 
Houwelingen over de 'bespreekbaar-
heid van demonstraties in uniform 
tegen kernwapens' bij het personeel 
overkomen als, misschien wel 
interessant zijnde voor de achterban, 
maar niet bijdragend tot een grote 
gemotiveerdheid bij het gros van het 
personeel dat helemaal geen behoefte 
heeft aan demonstraties? 

In het kader van de werkbezoeken, 
die de bewindslieden afleggen, geef ik 
ze het advies, eens op bezoek te gaan 
bij die eenheden, waarover ik zojuist 
sprak. Misschien dat zulks ertoe 
bijdraagt, dat een latente legitimiteits-
crisis ten gevolge van ondoordachte 
uitspraken van één of twee Staatsse-
cretarissen wordt vermeden. En die 
waren niet 'in bijtende spot' gedaan, 
om maar eens een citaat van een 
bewindsman te gebruiken. 

Mijnheer de Voorzitter! In 1978 
werd in het NAVO-overleg afgespro-
ken, dat jaarlijks de defensie-uitgaven 
reëel 3% zouden stijgen. Dat is niet 
verwezenlijkt vanwege de dollarkoers, 
de opvang van ramingsverschil len, 
tussentijdse ombuigingen en onvol-
doende compensatie voor prijsstijgin-
gen. De Minister verwacht in 1982 3% 
wel te kunnen realiseren, althans 
wanneer wordt uitgegaan van de 
huidige begrotingscijfers. Hoe groot is 
het totale volumeverlies sinds 1978, 
toen besloten werd tot de 3% reële 
groei? 

Er is de laatste jaren een omvangri jk 
investeringspakket gerealiseerd. Ik 
noem bij voorbeeld het invoeren van 
F16, nieuwe tanks, zware wielvoertui-
gen, de vervanging van de YP 408, de 
opzet van een modern vlootprogranv 
ma. 

Een van de doelstellingen van de 
defensienota 1974 was, het investe-
ringspercentage van het hele defensie-
apparaat te verhogen. Materieel 
gezien is dat gelukt. Omdat deze 
investeringen een meerjarenplan 
behelzen, werd geld voor langere 
periodes vastgelegd. 

Ten einde binnen de begroting 1982 
te blijven heeft de Minister nu een 
aantal investeringen naar de toekomst 
verschoven of aangehouden. Door de 
hele defensie-organisatie wordt een 
aantal besparingen aangebracht, 

zowel op investering als op exploitatie, 
van circa 400 miljoen gulden. Daar is 
in de pers de nodige aandacht aan 
besteed. Dan rest nog een niet 
ingevuld bedrag van f400 mil joen, 
waarvan de Minister heeft aangekon-
digd dat het niet incidenteel is, doch 
structureel zal worden verwerkt. 
Plannen daarvoor zijn in de maak, 
doch nog niet voorhanden. Het 
wachten is onder andere op een 
nieuwe defensienota. 

Kan de Minister nu reeds een 
nadere uiteenzetting geven over de 
achtergronden van de financiële en 
budgettaire problemen van zijn 
departement? Is daarover gesproken 
bij het overdragen van de portefeuille 
met zijn voorganger, of krijgen wi j die 
informatie in de voorjaarsnota? De 
Minister lacht mij vriendelijk toe. 
Heeft de Minister zich intern in het 
kabinet verplicht, de nog niet ingevulde 
400 miljoen nog niet uit te geven? 
Bestaat er een mogelijkheid tot 
eenmalige financiering? Er werd in de 
krijgsmacht tussen de verschillende 
onderdelen wel eens wat 'geschuffeld' 
met de financiële invull ing. Dit zou 
ook in het kabinet moeten kunnen. 

Zou het - gezien het takenpakket 
van onze krijgsmacht en de financiële 
problematiek - niet voor de hand 
liggen, zich in het kabinet hard te 
maken om extra geld vri j te maken 
voor de conventionele defensie-bijdra-
ge, ten einde de afhankelijkheid van 
de vroegtijdige inzet van kernwapens 
- t o c h een doelstelling van het 
kabinet - daadwerkelijk te verkleinen? 

De VVD zal daar als loyale opposi-
tiepartij alle steun aan geven. Ten 
slotte is defensie misschien wel de 
meest belangrijke collectieve voorzie-
ning. Dat maakt ook het probleem 
voor de heer Stemerdink gemakkelij-
ker. In een interview in de Volkskrant 
van 30 december 1981 zegt de 
Staatssecretaris: 'Nederland (het 
kabinet-Drees) koos indertijd voor 
kernwapens, omdat ze goedkoop zijn. 
Kernwapens kwamen simpelweg in 
het pakket, omdat de prijs van onze 
defensie dan niet zou behoeven te 
stijgen. Diezelfde problematiek komt 
nu in verhevigde mate terug. We 
wil len het accent op de kernwapens 
terugdringen en tegelijk conventioneel 
op een redelijk niveau blijven. Maar in 
een tijd van economische problemen 
is voor dat laatste geen geld genoeg'. 

De heer Stemerdink wil toch niet 
zeggen, dat taakverdeling een oplos-
sing zou zijn voor de kernwapenpro-
blematiek. Wij hebben een strategie 
geaccepteerd, waarin kernwapens een 
functie hebben. De PvdA wi l van de 

kernwapens af - de bekende schone-
handentheorie - en conventioneel een 
aantal taken afstoten. 

In het lEPG-overleg heeft de 
Staatssecretaris aangedrongen op 
taakverdeling tussen de bondgenoten. 
Wat heeft hij daar diezelfde bondge-
noten aangeboden als Nederlandse 
bijdrage? De luchtverdediging van de 
NIKE afstoten en vervangen door een 
extra squadron F16 in de Bondsrepu-
bliek? Hoe denkt de Bondsrepubliek 
over deze luchtballon? 

Een echte bijdrage zou kunnen zijn 
een versnelde vervanging van de 
NIKE door de niet-nucleaire Patriot. Ik 
weet dat de Staatssecretaris daarover 
denkt. Dat zou een wezenlijke bijdrage 
tot een vermindering van de afhanke-
lijkheid van kernwapens zijn. 

De heer Stemerdink heeft nog 
enkele interessante dingen gezegd in 
dit Volkskrant-interview. Legering van 
een Nederlands vliegtuigsquadron op 
een Engelse RAF-basis in de BRD. Ik 
wil over deze 'luchtmachtpendelaars' 
- werken in Duitsland, wonen in 
Nederland, geïnitieerd door de 
overheid - graag het oordeel van de 
Minister. 

Over de krijgsmachtdelen een paar 
opmerkingen. Over de Koninklijke 
Landmacht wordt opgemerkt, dat de 
opgelegde kortingen ten aanzien van 
brandstof en munitie een negatief 
effect hebben op de operationele 
inzetbaarheid. In goed Nederlands: 
dat haal je de donder. Maar welke 
effecten? Kan de Minister daar wat 
nader op ingaan? Eenmaal per 5 jaar 
wordt een legerkorpsoefening 
gehouden, eenmaal per 4 jaar een 
divisie-oefening en zo kunnen wi j 
doorgaan. Dat is al weinig, maar komt 
zelfs dit schema nu op losse schroe-
ven? 

Over de reactiesnelheid van de 
Nederlandse landmachtbijdrage in 
crisistijd heb ik bij voorgaande 
begrotingen uitvoerig gesproken. Om 
der tijds wil le ga ik daarop nu niet 
uitvoerig in. Een tweede brigade in 
Duitsland is naar mijn mening nog 
steeds de beste oplossing, maar er is 
gekozen voor andere maatregelen, 
onder andere bestelling van spoorweg-
wagons voor het vervoer van tanks. 
Alleen, die aanschaf is door de 
Minister op de lange baan geschoven. 
Bestaan er mogelijkheden meer 
materiaal nu al in de Bondsrepubliek 
op te slaan? Is de Minister bereid 
- ten einde deze reactietijd eens te 
testen - een mobilisatieoefening te 
houden voor een brigade? Ik zeg 
nadrukkelijk: voor een brigade. 
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Ik vraag hiervoor de speciale 
aandacht van de Minister. Immers, de 
laatste jaren werd het defensiedebat 
te zeer beheerst door de kernwapen-
discussie. Dat heeft te veel de aandacht 
van de 'conventionele component' 
afgeleid. 

Bij een plotseling offensief heeft de 
NAVO-verdediging tijd nodig om te 
reageren, mobilisatiemaatregelen af 
te kondigen, troepen van vredes- naar 
oorlogslokaties te verplaatsen. Ervan 
uitgaand in de Nederlandse situatie, 
dat 'Onkruit' en andere actievoerders 
tegen munitietreinen, oefenterreinen 
en opslagplaatsen voor hen die ons al 
eerder bevrijdden, zich beschaamd in 
hun kraakpanden hebben teruggetrok-
ken, bovendien ervan uitgaand dat 
geen vluchtelingenstromen van Oost 
naar West zo'n verplaatsing belemme-
ren en dat die verplaatsing niet hoeft 
te geschieden op zaterdag en zondag, 
blijft nog de vraag of die versterkingen 
daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in 
tijden van crises. 

Bij de Koninklijke Marine is de 
brandstoftoewijzing teruggedraaid tot 
een derde. Dat vindt zijn weerslag in 
deelname aan internationale en 
andere oefeningen. Visserij- en 
politietaken kunnen niet meer optimaal 
worden uitgevoerd. In hoeverre is 
hierover met andere Ministers 
gesproken? 

Bij de Koninklijke Luchtmacht is het 
aantal vlieguren gedaald - zo zegt de 
Minister zelf - tot beneden de mini-
mum-NAVO-eis. Zo kan ik nog even 
doorgaan. Is de conclusie dan gerecht-
vaardigd dat onze conventionele 
bijdrage is gedaald tot beneden de 
eisen die het bondgenootschap stelt? 
Wat heeft dat voor consequenties 
voor onze nucleaire taken? Ik wijs bij 
voorbeeld op de F-16. In dat verband 
wi l ik Staatssecretaris Stemerdink een 
vraag stellen. Hij heeft in een nota 
voor de kabinetsformateur geschreven 
- en de Staatssecretaris weet dan 
waarover ik spreek, het staat op 
bladzijde 8 - dat 'bezuiniging op de 
aanwezigheid en het gebruik van 
deze 

Staatssecretaris Stemerdink: Er staat 
'bezinning'. 

De heer Ter Beek (PvdA): U leest 
overal 'bezuiniging'. 

De heer Ploeg (VVD): Er staat inder-
daad 'bezinning op de aanwezigheid 
en het gebruik van deze onder de 
huidige omstandigheden onmisbare 
wapens is geboden'. De Staatssecre-
taris zei dat hij zijn standpunt nog niet 
bepaald heeft. Hij was in die tijd 

minister. Zijn die omstandigheden nu 
gewijzigd? Heeft de voormalige 
minister zijn standpunt, nu vier jaar 
later, wel bepaald? 

Ik wil over het materieel nog een 
opmerking maken, Voorzitter. 

De Voorzitter: U hebt 15 minuten 
gebruikt. Gaat u zo lang door als u 
wi l t ! 

De heer Ploeg (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In een brief van het CNV 
van 28 januari vraagt deze organisatie 
aandacht voor de benarde positie van 
sommige ondernemingen, die aan de 
krijgsmacht goederen en diensten 
kunnen leveren, maar in een moeili jke 
concurrentiepositie verkeren ten 
opzichte van buitenlandse onderne-
mingen. Is de Minister bereid in dezen 
een overzicht te geven waarin binnen-
en buitenlandse tarieven onderling 
worden vergeleken? 

Verder vraagt het CNV of Defensie 
meer gebruik kan maken van regelin-
gen die ten doel hebben de werkgele-
genheid in de bouw te stimuleren. 
Daarbij werd gedacht aan de Renova-
tiepot. 

Onder de kop: 'Geen applaus voor 
de defensieminister' in het 'Orgaan 
van de federatie van Algemeen 
Christelijke organisaties van militairen' 
wordt de vraag gesteld waarom 
Defensie niet participeert in de f ?50 
mil joen, die de ministerraad extra 
voor de bouw ter beschikking heeft 
gesteld. 

Hoewel de heer Van Mierlo kan 
weten, dat op het terrein waarvoor hij 
nu verantwoordeli jk is, heel wat te 
vert immeren valt, is hij er kennelijk 
niet in geslaagd zijn collega Van Dam 
de 'voorkant van zijn gelijk' te laten 
zien. De 250 miljoen zijn verdeeld, 
maar geen man en geen cent voor 
Defensie. 

Nu ik toch over collegiaal overleg 
spreek, zou ik de Minister het volgende 
wil len vragen. Onder het hoofdstuk 
'besparingen' wordt gesteld, dat de 
Koninklijke Marine 300 man personeel 
zal moeten 'inleveren'. Nog afgezien 
van het zogenaamde banenplan van 
de heer Den Uyl: wat kost een 
gemiddelde arbeidsplaats bij Defen-
sie? 

In de memorie van toelichting 
wordt gezegd, dat in de toekomst het 
beleid erop gericht zal zijn de Neder-
landse industrie zoveel mogelijk in te 
schakelen bij materieelprojecten. Ook 
zal er naar gestreefd worden de 
Nederlandse bedrijven zo vroeg 
mogelijk in te lichten over nieuwe 
materieelprojecten. Bedrijven zullen 
ti jdig worden ingelicht. Kan de 

Staatssecretaris recente voorbeelden 
geven van de uitvoering van deze 
beleidsvoornemens? 

De heer Stemerdink heeft zaterdag 
enige uitspraken gedaan over het 
wapenexportbeleid. Heeft hij dit 
gedaan namens de Ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Economi-
sche Zaken, die toch in dezen een 
eerste verantwoordelijkheid hebben? 

Hoe staat het voorts met de bestel-
ling van de warmtebeeldsystemen ten 
behoeve van de Leopard II en I? 

Over het Lauwersmeer heb ik nog 
de volgende vragen. Wat is de status 
van het Structuurschema Militaire 
Oefenterreinen? Is er een alternatief 
voor het Lauwersmeer - ik heb 
begrepen dat de Staatssecretaris hier 
niet zo hard voor loopt - en zo niet, 
waarom dan wederom uitstel? In 
Denemarken kan men Nederlandse 
militairen geen basisopleiding geven. 
Bovendien, waar kan de Koninklijke 
luchtmacht anders oefenen met het 
door de toenmalige minister aange-
schafte 25 mm boordwapen? 

Is de Minister bereid de Nederlandse 
industrie meer te betrekken bij 
onderhoud en reparatie van het 
materieel van de Koninklijke land-
macht? Waarom gebeurt dit wel bij de 
Koninklijk luchtmacht en niet bij de 
landmacht? 

Er wordt veel gesproken over 
standaardisatie en samenwerking op 
materieel gebied met onze bondgeno-
ten. In dit verband adviseer ik de 
Minister de Handelingen van het 
Engelse Lagerhuis van 21 december 
1981 te lezen over de Seawolfmissile. 
Hoe zijn de onderhandelingen 
verlopen tussen de Engelse en de 
Nederlandse Ministervan Defensie? 

Kan Staatssecretaris Stemerdink 
nader ingaan op het straf- en tucht-
recht? In een interview (ik heb dit 
eerder al genoemd) heeft hij gezegd: 
'ik blijf op mijn oude standpunt staan'. 
Hij neemt dus afstand van hetgeen 
zijn voorganger voor ogen stond. 
Jammer! Commandanten hebben 
duidelijk behoefte aan een vorm van 
tuchtrecht. Ik vergelijk dit met de 
voetbalwereld. Daar kun je kennelijk 
voor een aantal wedstri jden worden 
geschorst. Het overleg hierover heeft 
niet plaatsgevonden. Wat is de 
beweegreden van Staatssecretaris 
Stemerdink? In het gevlei komen van 
de VVDM? Dat zou een slechte zaak 
zijn. 

Ten slotte de voorl ichting. De 
Minister heeft gezegd de nodige 
zendingsarbeid te verrichten op het 
gebied van voorlichting over onze 
defensie. Er is in de NAVO-Minister-
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raad in Gleneagles en in Brussel over 
gesproken, naar ik heb vernomen. 
Wat gaat de Minister nu eigenlijk aan 
initiatieven ontwikkelen? Ik denk dat 
het goed zou zijn, als er een notitie 
werd uitgebracht, aan de hand 
waarvan wij eens meer fundamenteel 
zouden kunnen praten. 

Het lijkt mij voor de voorlichtings-
ambtenaren erg moeilijk voorlichting 
te geven, wanneer er geen beleid is. 
Er zal dus eerst een beleid moeten 
zijn. Het wordt de hoogste tijd ons 
eens te bezinnen op de vraag wat 
defensie betekent voor onze vrijheid 
en voor onze democratie en welke 
prijs deze ons waard zijn. Ik heb er 
heel kort over gesproken, maar ik 
hoop dat hij, ook gezien zijn verleden, 
daaraan de nodige aandacht bij de 
beantwoording van mijn vragen zal 
wil len geven. 

D 
De heer J.D. Blaauw (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Alvorens ik mij met 
begrotingszaken ga bezighouden, wi l 
ik mede namens de gehele VVD-fractie 
mijn waardering uitspreken voor de 
voortreffelijke wijze waarop het 
Nederlandse bataljon in Libanon van 
hoog tot laag zijn taak uitvoert. Bij 
mijn recente bezoek als lid van de 
delegatie uit de vaste Commissie voor 
Defensie is wederom gebleken van de 
hoge kwaliteit van dit Nederlandse 
krijgsmachtdeel. 

Op uiterst professionele wijze en 
met een hoog moreel wordt de taak 
van vredeshandhaving in Libanon in 
het kader van UNIFIL gediend. Echter, 
één kleine opmerking daarbij: waarom 
worden dan toelagen verlaagd, terwij l 
de omstandigheden duurder worden, 
vliegtuigtickets in prijs worden 
verhoogd, de dollar in waarde stijgt 
en daarnaast de levensstandaard 
bepaald niet vermindert? Kan er op 
kortere termijn iets anders worden 
gevonden voor de systematiek die 
thans wordt toegepast? 

Naast de vele kommer en kwel die 
uit de defensiebegroting blijkt, zijn er 
ook enige positieve dingen te consta-
teren. Een daarvan is de integratie 
van de vrouw in de krijgsmacht. Naast 
de grote terughoudendheid die in het 
verleden is betracht, kan nu geconsta-
teerd worden dat met voortvarendheid 
wordt gewerkt. Van zeer groot belang 
is het besluit om een proef uit te 
voeren met een aangepast keurings-
en selectiesysteem. Niet alleen de 
vrouw in de samenleving die naar de 
krijgsmacht wi l , zal er haar voordeel 
mee kunnen doen, evengoed voor 

mannen zal dit zeer positief kunnen 
uitvallen. 

Met belangstelling zie ik overigens 
uit naar de resultaten van de proefne-
ming aan boord van Hr.Ms. Zuider-
kruis. Kan de Minister dan wel zijn 
Staatssecretaris toezeggen dat ook de 
Kamer inzicht krijgt in de opgedane 
ervaringen? 

Toch kan ik mij niet geheel aan de 
indruk onttrekken dat vooral de 
Koninklijke marine nogal wat proble-
men ondervindt met deze integratie. 
Er is nu juist in diverse sectoren van 
het personeelsbestand van de 
Koninklijke marine sprake van 
ernstige personeelstekorten die 
mogelijkerwijs door het werven van 
vrouwelijk personeel zouden kunnen 
worden ondervangen. Is deze materie 
in haar finesses al nader bestudeerd, 
ook wat betreft het kostenaspect van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
boord van reeds varende schepen? 

Er is nog een ander vreugdevol feit 
te constateren, zeker omdat het zo 
duidelijk vermeld wordt bij de beant-
woording van vragen dienaangaande. 
Ik citeer: 

'Er is een projectgroep Voeding 
ingesteld. Die houdt zich bezig met 
het vraagstuk van een financieel 
aanvaardbare oplossing die kan 
leiden tot ontkoppeling van de 
inhouding voor huisvesting en 
voeding en tot betaling voor de 
voeding in overeenstemming met 
— valt u niet van uw stoel — het 
profijtbeginsel'. 

Eindelijk is dan de kogel door de 
kerk; eindelijk gaat dan gebeuren wat 
zowel door de organisaties als vanuit 
de Kamer is gevraagd. Maar dan 
vraag ik ook meteen weer: zullen wi j 
dan ook maar afzien van de stichting 
van bedrijfsrestaurants? LETS-Deelen 
is het eerste proefrestaurant. Aanvan-
kelijk geplande kosten ongeveer: 1,7 
mil joen: huidige schattingen: oplopend 
tot 7 a 8 mil joen! 

De structuurschets materieelverzor-
ging is er evenmin positief over: het 
zal bovendien jaren duren voordat het 
geïnvesteerde er ooit uit zal komen. Op 
de Marinekazerne Amsterdam kan de 
proef wel eens een investering van 
f20 miljoen vergen. Zeker nu de 
financiële ruimte marginaal is, er 
gesneden wordt in de operationele 
gereedheid, moet de Minister mij 
maar toezeggen dat wij stoppen met 
de bedrijfsrestaurants. 

Gunstige afwijkingen in de rechts-
positie van de militair ten opzichte 
van de burgerambtenaren niet te niet 
doen en de ongunstige laten zitten. 
Dit is een prachtige en fraaie volzin. 

Wanneer zal dat vergelijkend onder-
zoek echter zijn voltooid? Laat men 
daarbij echter nooit een onherstelbare 
ongelijkheid vergeten: de militair 
heeft de bereidheid om zich met 
gevaar voor eigen leven in te zetten 
bij de uitvoering van zijn taak! Daar 
mag een behoorlijk gunstige ongelijk-
heid voor blijven bestaan! De militair 
voelt zich thans onzeker, omdat er 
met salamitactiek aan zijn rechtspositie 
wordt geknabbeld; daarom vraag ik: 
kom spoedig met een totaalbeeld. 

Het is ongelooflijk hoeveel ellende 
er voor ons is uitgestort naar aanlei-
ding van de huisvesting van militairen 
buiten de kazerne. Daarmee wi l ik niet 
zeggen dat er in geen enkele kazerne 
grieven zijn te melden; wij weten wel 
beter. Wat het gebied buiten de 
kazerne betreft kan gezegd worden 
dat de toewijzing van woningen in 
Nederlandse gemeenten wordt 
geblokkeerd door weigering van de 
inschrijving als woningzoekende 
wegens niet economische gebonden-
heid. Kan de Minister op korte termijn 
- deze situatie schrijnt namelijk al 
jaren - overleg voeren met zijn 
ambtsgenoot van Volkshuisvesting? 
Deze schande die door het overplaat-
singsbeleid van de werkgever is 
ontstaan, dient die werkgever ook zelf 
op te vangen. De Koninklijke Vereni-
ging van Onderofficieren heeft zelf 
een onderzoek ingesteld naar de 
toestand van de rijkswoningen in de 
Bondsrepubliek Duitsland. Schokken-
de zaken komen daaruit naar voren. 
Gaat hier op korte termijn wat aan 
gebeuren? Zal de genie beter worden 
ingezet wat het onderhoud betreft? 
Eén kazernehuisvesting wil ik hierbij 
wel memoreren, namelijk de mari-
nierskazerne te Doorn. 

Op de jaarvergadering van de VBZ 
is door de vertegenwoordiger uit 
Doorn gezegd: de marinier is het 
goed zat! Er moet heel wat gebeuren, 
voordat juist zoiets uit die kringen 
wordt gezegd. Maar de ligging in de 
uit de jaren '50 daterende barakken is 
dan ook wel droevig te noemen. De 
prefabs bij Unifil zijn bijna comforta-
beler te noemen. Daarom hoop ik dat 
de Minister het volgende wi l onder-
schrijven en daarmee instemmen: 
weg met de bedrijfsrestaurants, leve 
de nieuwe accommodatie voor de 
mariniers in Doorn! 

Naar mijn idee is er nog wel een 
bezuiniging te vinden bij het personeel. 
De Centrale organisatie van Defensie 
is in grootte volgens het Parkinson-
systeem buiten proporties gegroeid. 
Ook in het bedrijfsleven blijkt thans in 
de economisch moeilijke tijden dat de 
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'concern-directies' stevig gesnoeid 
worden, maar dat de werkmaatschap-
pijen zo lang mogelijk intact worden 
gehouden 

Gewoon de sterkte met zo'n 10% 
verminderen zou een wonderbaarli jk 
resultaat kunnen geven. Het percenta-
ge zou bij het directoraat-generaal 
van Economie en van Financiën wel 
eens groter kunnen zijn. Vergeet 
bovendien de gedachte dat in 1982 
een bureau van 50 personen in de 
centrale organisatie wordt opgenomen 
ten behoeve van 'onderdeelsoverleg-
organen'. Delegeren, dus niet 
centraliseren, moet weer voorop 
staan. De bedrijfsvoering moet voor 
de man aan de basis geloofwaardig 
zijn. Dat wil zeggen dat operationele 
gereedheid en het personeel in het 
mil i taire uitvoerende veld voorrang 
moeten hebben. Wat heb ik aan een 
met goud gevuld ministerie als de 
rest onderbemand en onvoldoende 
operationeel is? 

Het Wapen is bij de schriftelijke 
behandeling van dit begrotingshoofd-
stuk behoorlijk aan bod gekomen. 
Veel onduideli jkheid is weggenomen, 
maar er rest nog iets dat al jaren rest. 
Waarom doet de gemeente 's-Graven-
hage zo moeilijk? Kan de Kamer 
inzicht krijgen in de studies die in 
1982 worden afgesloten? Komt er een 
beleidsplan en wat is er door de 
inderti jd ingestelde adviesraad van de 
Marechausseeraad aan adviezen naar 
voren gekomen? Deze vraag is al vele 
malen gesteld. 

De doorstroming van korporaals 
van 45 jaar moet met spoed tot 
uitvoering worden gebracht. Dit is ook 
een erezaak die reeds te lang op zich 
heeft laten wachten. Er behoeft geen 
paniek te zijn voor nog verder gaande 
bevordering na sergeant eerste 
klasse, ook niet bij een mogelijke, 
toekomstige wijziging van de leeftijds-
ontslaggrens. Met goede wi l zal het 
zelfs bij de Koninklijke luchtmacht 
lukken! Het financiële beslag is 
relatief, maar de gecreëerde goodwil l 
bij een vrij groot deel van het personeel 
is zeer groot. 

De beantwoording van vraag 150 is 
ronduit onbevredigend te noemen. De 
bewindsman kan weten dat de VVD al 
een ti jd met dit onderwerp bezig is. 
Door de huidige methodiek worden 
veel meer uren gemaakt onder 
normale omstandigheden dan 
verantwoord is. De korporaals-chauf-
feur komen, als men het doorberekent, 
thans niet eens uit op het wettelijk 
minimum-uur loon. Kan er eens echt 
zorgvuldig naar gekeken worden en 

kunnen de resultaten van zo'n 
onderzoek dan aan de Kamer gerap-
porteerd worden. Wij hopen niet dat 
dit dan met Sint Juttemis zal gebeuren! 

Zoals bij de beantwoording van de 
vraag over de mess-bediendes de 
indruk wordt gegeven dat alles 
geregeld is, zo anders is de werkelijk-
heid. Vele klachten zijn binnengeko-
men dat er zeer veel afwijkingen 
zouden zijn. Is het mogelijk dit te 
controleren en, zo nodig,tecorrigeren? 
Is de Minister bereid daar nog eens 
naar te kijken? 

De geruchten hebben mij bereikt 
dat het systeem van de premieregeling 
voor de TS-ers en KVV-ers aan het 
veranderen is. De premie zou lager 
worden. Was de vroegere berekening 
niet dusdanig dat men uitging van de 
laatste maand. Thans wil men 
cumulatief rekenen over de gehele 
verbintenisperiode, zoals dat ook het 
geval is met de vakantieperiodetoe-
slag. Als men dat over het geheel 
neemt, komt men lager uit. Men 
bezuinigt dus. Is dat de bedoeling, of 
zie ik het verkeerd? 

Ik heb een laatste vraag aan de 
Minister. Moet ik uit het antwoord op 
vraag 161, over de dienstplicht, 
concluderen dat het advies van CODIS 
om tot verder gaande studie te 
besluiten niet is gevolgd en dat het 
dienstplichtsysteem,zoals wi j dat nu 
hebben, niet inhoudelijk kan verande-
ren? 

• 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer we als Parlement 
in een periode van economische 
recessie met bijna onoplosbare 
problemen binnen de Rijksbegroting, 
geconfronteerd worden met een 
begrotingswet, waarin autorisatie 
gevraagd wordt om zo'n 12 miljard 
aan ons defensie-apparaat uit te geven 
- een begroting waarbinnen zich 
overigens ook nogal wat problemen 
voordoen - dan kan men er niet 
omheen zich te bezinnen op de vraag 
of dat allemaal nog wel kan, of dat 
allemaal nog wel verantwoord is. Als 
CDA-fractie hebben wi j ons deze 
vraag gesteld en ons bezonnen op de 
verantwoordelijkheden waarvoor we 
ons, ook vanuit ons beginselprogram, 
gesteld zien. 

Het gaat om verantwoordeli jkheid 
voor de vrijheid van ons volk en de 
integriteit van ons land, een vrijheid 
die - als we om ons heen kijken in 
een wereld van tegenstellingen en 
onderdrukking - niet zo vanzelfspre-
kend is. 

Ook gaat het om verantwoordeli jk-
heid voor het bestaan en de overleving 
van de mensheid en de schepping als 
geheel. En dat weer vanuit de primaire 
en allesoverheersende verantwoorde-
lijkheid die wij hebben tegenover de 
Heer van dit alles. Want in Zijn dienst 
staan wij en Zijn vrede is onze vrede. 

Vandaar dat wi j menen dat een 
verantwoord te achten defensie-in-
spanning primair gericht zal moeten 
zijn op het voorkomen van oorlog en 
het behoud van onze vri jheid, maar 
aan de andere kant ook verantwoord 
in het kader van de afweging van aard 
en omvang van onze defensie-inspan-
ning tegenover de vele andere 
behoeften en noden in deze wereld en 
in ons eigen land en tegenover de 
dreiging en de risico's die van de 
bewapeningswedloop en de technolo-
gische ontwikkelingen uitgaan. Het 
zijn risico's die - zoals het CDA-pro-
gram het uitdrukt " fundamente le 
waarden in het geding kunnen 
brengen die we nu juist zeggen te 
wi l len verdedigen. Deze afweging 
stellen wij ti jdens deze begrotingsbe-
handeling ter discussie, deze week, 
maar ook daarna als het NAVO-deel 
en de begroting Buitenlandse zaken 
aan de orde komen. 

Collega Borgman zal zich vanavond 
vooral richten op het personeelsbeleid, 
terwij l ik nader zal ingaan op de meer 
financiële en operationele aspecten. 
Om daarmee te beginnen, wi j achten 
het een goede zaak dat de bewindslie-
den ernaar gestreefd hebben opening 
van zaken te geven in de problematiek, 
die in de planning is ontstaan. Dit 
alles is natuurlijk niet als een donder-
slag uit heldere hemel komen vallen 
voor hen die de nota heroverwegingen 
en het testament van de vorige 
minister hebben gelezen. Wij danken 
de bewindsieden voor de antwoorden 
op onze vragen en in het bijzonder 
voor die op de aanvullende vragen 
die we nog vlak voor het afgelopen 
weekend hebben ontvangen. Onze 
dank daarvoor, ook al blijven er nog 
wel wat vraagtekens over. 

Allereerst enkele conclusies onzer-
zijds aan de hand van de gegevens 
die nu wel beschikbaar zijn. Het is 
duidelijk dat er de afgelopen jaren 
continu een stuk 'windowdressing' is 
gepresenteerd in de diverse begrotin-
gen en in de beantwoording van de 
vele vragen die we bij allerlei gelegen-
heden hebben gesteld. Ons is wel 
eens zijdelings verweten dat we 
zoveel vragen stelden. Nu blijkt wel 
hoe onterecht dit verwijt is geweest. 
De in de NAVO afgesproken 3% reële 
groei hebben we nog enige ti jd na 
1978 geprobeerd overeind te houden. 
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We zijn er nu doorgezakt en zitten 
duidelijk onder nul. Ook dat kan geen 
verrassing zijn. Deze kortingen voor 
1980 en 1981 zijn beschreven in de 
diverse Voorjaarsnota's en vervolgens 
aangemeld en technisch uitgewerkt in 
een aantal nota's van wijzigingen. 

De kortingen belopen een totaal van 
385 min. voor 1981, wat ruim 3% is 
van 12 mil jard. Deze kortingen 
hebben wi j als Kamer geaccepteerd. 
Het is nu de vraag of dat nog wel 
verantwoord is naar de NAVO toe en 
of het nog wel goed is hetzelfde 
rooskleurige beeld op te houden en 
net te doen of we in het kader van de 
3%-afspraak nog wel goed zitten, ook 
als we in aanmerkingen nemen welke 
problemen achter deze cijfers en 
percentages schuilgaan. 

Hoewel de problemen binnen de 
begroting vooral de laatste jaren 
manifest zijn geworden, is de uitspraak 
niet gewettigd dat dit alleen het 
gevolg zou zijn van het beleid van het 
vorige kabinet. Wie zich nog iets van 
de opzet van de Defensienota 1974 
herinnert, weet dat daarin reeds 
spanning was ingebouwd op een 
aantal elementen. Ik wijs op de 
aangenomen motie-Scholten, gericht 
op herstel van het evenwicht in de 
financiële onderbouw van de plannen 
na 1978. 

Ook heeft een rol gespeeld de 
wijziging van financieringsmethode 
van lopende naar constante prijzen, 
wat op zichzelf wel toe te juichen was, 
mits de minister van Financiën 
voldoende compensatiebereid zou 
blijven tonen voor de gewone en 
excessieve prijsstijgingen. Op die 
bereidheid kon Defensie na een paar 
jaar al niet meer rekenen, toen ook de 
prijzenpot onder de bezuinigingsron-
des doorging. 

Een simpele optelsom leert dat 
Defensie sedert 1978 aan ombuigingen 
en ondercompensatie een verlies aan 
reëel volume heeft moeten accepteren 
van zo'n kleine 900 mil joen, waarvan 
500 miljoen nu nog doorwerkt naar 
1982. En daar komen dan nu nog de 
tegenvallers bij voor 1982 tot een 
totaal van 800 mil joen. 

Het kan niemand verbazen dat deze 
problemen nu het hardst aankomen 
bij de Koninklijke Marine, het krijgs-
machtdeel dat gezien haar brede en 
wereldwijde taakstelling het meest 
materieel-intensief is, wat ook blijkt 
uit de aanzienlijke hogere investerings-
percentages, die in de Defensienota 
1974 voor de Koninklijke Marine zijn 
aangehouden. We kunnen nu zien dat 
de Koninklijke Luchtmacht, ook een 

zeer materieelsintensief krijgsmacht-
deel, het percentage van de Koninklijke 
Marine aan het inhalen is, wat erop 
wijst dat veel van de oorspronkelijke 
marineprogramma's afgerond raken 
of op hun eind lopen. 

Iedereen heeft kunnen voorspellen 
dat het uitvoeren van deze plannen, 
waarvan toch aangenomen kan 
worden dat de prijskaartjes hebben 
geklopt, tot grote problemen zou 
leiden op basis van de financierings-
plafonds die ieder jaar neerwaarts 
zijn bijgesteld voor ondercompensatie 
en valutategenvallers, wat dan nu in 
toenemende mate ook voor de andere 
krijgsmachtdelen gaat gelden. 

Over de Koninklijke Marine blijft 
echter een grote onduidelijkheid 
bestaan over de gepresenteerde 
cijfers, die wij graag nader uitgelegd 
zien. Uit de beantwoording van de 
laatste vragen - het afgelopen 
weekend - valt te lezen, dat in 1981 
totaal 589 miljoen aan ombuigingen 
en ondercompensatie werd gekort, 
verdeeld over de drie krijgsmachtdelen 
en de rest. Daar komen nog niet nader 
gekwantificeerde valuta- en ramings-
verschillen bij. Dankzij een aantal 
evenmin gekwantificeerde maatrege-
len kon de doorwerking van dat 
bedrag naar 1982 toe beperkt blijven 
tot 504 mil joen; een vermindering van 
totaal 85 mil joen. 

Wanneer wi j vervolgens de uitsplit-
sing naar de krijgsmachtdelen bezien, 
valt op dat die 85 miljoen een saldo 
vormt van vrij aanzienlijke verminde-
ringen bij de Koninklijke Landmacht, 
de Koninklijke Luchtmacht en de rest, 
respectievelijk —127 mil joen, - 107 
miljoen en — 65 miljoen, waartegen-
over een enorme toename staat van de 
Koninklijke Marine, te weten 214 
mil joen. De nadere invull ing van de 
elementen, waaruit die 214 is opge-
bouwd, is ons onthouden. Vandaar 
dat wij deze vraag herhalen. 

Zelf stellen wi j vast dat slechts een 
deel van dit bedrag ontstaan kan zijn 
door valutategenvallers en ramings-
verschillen als gevolg van tussentijdse 
wijzigingen van de specificaties en de 
eisen van de projecten. Naar onze 
mening zou een belangrijk deel, 
tussen de 100 en 200 mil joen, moeten 
vallen onder de post 'niet getroffen 
maatregelen' of andere dan de 
genoemde ramingsverschillen. 

Kan ik een nadere uitleg van deze 
onduidelijkheid krijgen? Welke criteria 
zijn voor de verdeling van de onder-
compensatie over de krijgsmachtdelen 
gehanteerd? Het is ons onmogeli jk 
enige relatie te leggen - als die 
tenminste bestaat - tussen die 

toekenning per krijgsmachtdeel en de 
daarvoor relevante begrotingsbedra-
gen, investeringsbedragen of wat ook. 
Ook worden wij gaarne geïnformeerd 
over de post 'overige oorzaken' van 
de verlagingen. 

Naar onze mening zouden alle 
kosten verbonden aan inschakeling 
van de Nederlandse industrie om 
werkgelegenheidsoverwegingen 
gecompenseerd worden. Dat is 
kennelijk niet gebeurd. Wat was de 
afspraak en hoe groot was het bedrag 
van ondercompensatie op dit punt per 
krijgsmachtdeel? En als we dan toch 
over werkgelegenheid spreken, wat 
zullen de werkgelegenheidseffecten 
zijn van de maatregelen ter verschui-
ving van investeringen en infrastruc-
tuurprojecten en van de verschuivin-
gen in de industriële afwikkeling? 

Het Nationaal Defensie Planning 
Proces was nu juist bedacht en 
opgezet om onder andere de operati-
onele, materiële en personele plannen 
beter af te stemmen op elkaar en op 
de financiële middelen. Daarvoor 
werd ook de topstructuur opgezet en 
werd het Centraal Apparaat tot z'n 
huidige omvang uitgebreid. Om, zoals 
in de Defensienota 1974 staat vermeld, 
meer greep te krijgen vanuit de top op 
het beleid en een betere afstemming 
tussen beleid en uitvoering. Hoe is het 
dan mogelijk dat binnen dit hoogge-
prezen NDPP, dat nu operationeel is, 
dit soort discrepanties kunnen 
ontstaan? 

Wij staan nu als Kamer voor de 
vraag hoe wi j deze begroting nu 
verder afhandelen zonder afbreuk te 
doen aan het budgetrecht van dit 
parlement. De Minister vraagt autori-
satie op basis van gepresenteerde 
ramingen, die cijfermatig kloppen, 
maar hij wi l uitstel, tot het verschijnen 
van de Defensienota, voor wat betreft 
de nadere invull ing van het definitieve 
beleid. In beperkte mate is hij ons 
tegemoetgekomen door de beant-
woording van de laatste vragen, dit 
weekend. 

Op zich zelf zou uitstel aanvaardbaar 
kunnen zijn mits wij zekerheid hadden 
dat wi j nog enige controlemogelijkheid 
zouden hebben op het beleid voor dit 
begrotingsjaar. Dat beleid gaat 
immers gewoon door en ook de 
daaraan verbonden uitgaven. Op zich 
zelf zou het in de lijn liggen de 
Minister nu te vragen zijn kas te 
blokkeren voorzover het de uitgaven 
betreft die tot nieuwe juridische 
bindingen voor de komende jaren 
zouden leiden. 

Wij realiseren ons echter dat dat de 
flexibiliteit van handelen tezeer zou 
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beperken, ook omdat de vrije ruimte 
binnen de investeringsplafonds nog 
zo beperkt is. Wij zullen dan dan ook 
niet vragen. Wij menen echter in 
rechte de Minister wel te kunnen 
vragen het ti jdstip van het verschijnen 
van de Defensienota 1982 zover 
mogelijk naar voren te halen, zodat 
wij als parlement nog voor het 
zomerreces in staat zijn eniger mate 
inzicht te verkrijgen in de problematiek 
voor 1982 wat de uitputting betreft en 
ook binnen die van de totale rijksbe-
groting. Wij denken daarbij aan 
april/mei. Gaarne hoor ik een reactie 
van de bewindslieden. 

Een volgend punt betreft de opzet 
van de Defensienota. Een belangrijk 
gemis aan informatie dat zich de 
afgelopen jaren heeft gemanifesteerd 
betreft de weinig projectmatige opzet 
van de begroting. Op zich zelf kan dat 
wat de begrotingswet betreft niet veel 
anders. Daarbij is men nu eenmaal 
gebonden aan een artikelsgewijze 
opzet van de uitgaven- en middelen-
ramingen. Waar wij echter behoefte 
aan hebben, juist om inzicht te 
verkrijgen in de taken-middelen-rela-
tie, is een overzicht van begrotingen 
en meerjarenramingen uitgesplitst 
naar materieelsplannen en daarbinnen 
naar projecten met toerekening van 
alle daarvoor relevante kosten. 

In het kader van de programma-bud-
gettering - waarom horen we daar 
niets meer van? - is wel eens het 
principe van prestatiebegrotingen ter 
sprake gekomen. Om allerlei redenen, 
die ik nu verder niet wil noemen, is 
daar indertijd van afgezien, maar ik 
noem het nu slechts als voorbeeld, 
hoe een begroting en de meerjarenra-
mingen overzichtelijker te maken zijn. 
Daar hebben wi j grote behoefte aan. 

Wij zouden daarom de Minister 
willen vragen de Defensienota 1982 
zo in te willen richten en niet op de 
gebruikelijke manier via het volkomen 
los van elkaar presenteren van 
materieelsprojecten en de daarbij 
behorende materieels- en personeels-
exploitatie en stafeisen. 

Het systeem van blokfinanciering, 
dat tot nu toe werd gehanteerd, is 
naar mijn mening mede de oorzaak 
voor de miscalculaties van nu, waar 
immers bij het ene krijgsmachtdeel 
sprake was van veel te ruime schattin-
gen, wat dan tot voorbetalingen kon 
leiden om tot uitputting te komen, 
terwijl een ander krijgsmachtdeel die 
ruimte niet had ingebouwd en 
daarom uiteindelijk uitkwam op 
onvolledige wapensvstemen. Gaarne 
ontvang ik een concrete toezegging 

van de Minister. Het NDPP en het 
Kosten Informatie Systeem zijn nu 
operationeel, wat allemaal bedoeld is 
om, zoals de memorie van toelichting 
1981 het ons voorhoudt, een beter 
inzicht te verkrijgen in de voor het 
beleidsproces belangrijke doel-midde-
lenrelatie. 

Welnu, laten we daar dan nu ons 
voordeel mee doen. Afhankelijk van 
het antwoord van de Minister overwe-
gen wij in tweede termijn op dit punt 
een uitspraak van de Kamer te 
vragen. 

Ten slotte nog iets over de planne 
zelf in relatie tot de taakstelling van 
het defensieapparaat. Uit de beschik-
bare informatie blijkt dat de afgelopen 
jaren bij het zoeken naar oplossingen 
voor de financiële problemen wat al 
te gauw gegrepen is naar incidentele 
oplossingen in de sfeer van de 
materiële en personele exploitatie. 
Voorgaande sprekers hebben daar 
ook al op gewezen. Dat gevaar dreigt 
opnieuw. Op zich zelf is dat begrijpelijk, 
omdat men graag zo lang mogelijk de 
materieelsinvesteringen overeind wi l 
houden. Naar onze mening heeft dit 
deels de problemen in de begroting, 
die er nu zijn, veroorzaakt, maar 
bovendien doet het afbreuk aan het 
immer bepleite principe van 'teeth to 
tai l ' . 

Het gaat om het principe dat men 
bezuinigingen niet moet zoeken in de 
'tanden', de gevechtskracht van onze 
defensie, maar in de staart, namelijk 
alles wat vooral in vredestijd niet 
direct nodig is voor de activiteiten 
achter die 'tanden'. 

Een principe dat ons er binnen de 
NAVO toe gebracht heeft het LTDP op 
te zetten en binnen de eigen begroting 
tot het streven om absolute voorrang 
te geven aan de noodzakelijke 
gevechtskracht, paraatheid en 
operationele gereedheid. Dat staat 
naar onze mening nu op het spel. 
Van de operationele kant bezien, 
meen ik te mogen benadrukken dat 
we van de technologisch hoogwaardi-
ge wapensystemen - vliegtuigen, 
tanks - die we hebben en nog gaan 
aanschaffen, er beter een of twee 
minder kunnen hebben met een 
afgeoefende en gemotiveerde 
bemanning dan een heleboel meer 
met bemanningen zonder overlevings-
kans, omdat de goede apparatuur er 
nog niet inzit of omdat ze onvoldoende 
zijn geoefend omdat de lessen verkort 
moesten worden of bezuinigd moest 
worden op brandstoffen, oefenmunitie 
enz. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit heeft 
alles te maken met 'teeth to tai l ' . Dat 
principe willen wij blijvend nastreven. 

Vandaar een verzoek aan de Kamer 
om een uitspraak op dit punt. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Couprie 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de financiële 
problematiek binnen de defensiebe-
groting een aantal ingrijpende 
maatregelen vergt om de bestaande 
plannen aan te passen aan de beschik-
bare financiële niveaus; 

van mening, dat dit gezien de taakstel-
ling van het defensie-apparaat, ook 
binnen de NAVO-afspraken, slechts 
op verantwoorde wijze kan geschieden 
indien prioriteit wordt gegeven aan de 
gestelde eisen van gevechtskracht, 
paraatheid en operationele gereed-
heid; 

verzoekt de Regering, bij het beleid 
ter verwezenlijking van deze bezuini-
gingsplannen voorrang te geven aan 
het Lange Termijn Defensie Program-
ma en aan de oefen- en opleidingpro-
gramma's met de daarvoor noodzake-
lijke voorzieningen (munitie, brandstof 
enz.), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 26(17 100-X). 

De heer Couprie (CDA): Op basis van 
de gegevens die wi j nu hebben 
kunnen wij als fractie de afweging 
waarover ik in het begin van mijn 
bijdrage sprak erg moeilijk maken. Op 
basis van wat nu bekend is zijn w i j 
uitermate bezorgd over de vraag of 
wi j in de toekomst nog wel in staat 
zullen zijn onze defensie-inspanning 
overeind te houden in vooral kwalita-
tieve zin. Want daar ging het ons 
steeds om, ook waar wij met een 
zekere aarzeling akkoord gingen met 
aanpassingen. Wij hopen dat de 
bewindslieden een deel van deze zorg 
weg kunnen nemen. 

D 
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorl iggende begroting 
en toelichting hebben, zeker wat het 
personeelsbeleid betreft, een sterk 
inventariserend karakter. 

Van de werkelijke beleidsvoorne-
mens van de Regering is, met uitzon-
dering van de regeringsverklaringen 
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en enkele tussentijdse uitlatingen van 
de bewindslieden, nog weinig 
bekend. 

Dit debat biedt dan ook een goede 
gelegenheid aan Regering en Kamer, 
om in gemeen overleg de marsroute 
uit te zetten, die wij de komende, naar 
men mag hopen 4-jarige, periode ook 
ten aanzien van het personeelsbeleid 
van Defensie kunnen gaan. 

De afgelopen periode is onder meer 
veel t i jd en denkkracht geïnvesteerd 
in de aanpassingen van de rechtsposi-
tieregelingen voor militairen. Hopelijk 
kan in deze periode, op een groot 
aantal punten, de wetgevende en 
regelgevende arbeid ter zake worden 
afgerond. Een goede zorg voor het 
defensiepersoneel staat voor ons 
voorop, ook tijdens deze kabinetsperi-
ode die, naar gevreesd moet worden, 
zozeer onder de druk van de financiële 
problematiek zal staan. 

Inventiviteit en creativiteit open 
oren en ogen voor de wensen en 
meningen van de mensen met wie, en 
voor wie, je werk bereidheid tot open 
en constructief overleg met de 
vakorganisaties van militairen 
beslistheid en wijsheid zie hier een 
paar van de ingrediënten die men 
nodig heeft om in deze, in meerdere 
opzichten moeilijke t i jd, goed en 
verantwoord personeelsbeleid te 
voeren. 

Pretentiester zake zijn niet aanwezig, 
althans niet bloot gegeven; in de 
intenties van de Staatssecretaris 
hebben wij alle vertrouwen, en in dat 
vertrouwen zien wi j de beleidsdaden 
tegemoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak 
over goed en verantwoord te voeren 
personeelsbeleid in een, in verschillen-
de opzichten, moeilijke t i jd. Het is 
evident, dat één van die grootste 
problemen is gelegen in het gebrek 
aan financiële middelen en de 
noodzaak om desondanks verdere 
ombuigingen door te voeren In zo'n 
situatie is de verleiding groot, dan 
maar weer naar de personeelssector 
te kijken, zowel in de primaire als in 
de secundaire sfeer. 

Het staat voor ons echter vast, dat 
verdere substantiële bezuinigingen in 
de exploitatiesfeer een te grote wissel 
op het personeel zou trekken, daar 
dan een nog zwaardere last zou 
komen te drukken op de militair in zijn 
werk. 

Onder verwijzing naar wat collega 
Couprie daarover heeft gezegd, stel ik 
vast, dat verdere substantiële ombui-
gingen dan ook nog slechts kunnen 
worden bezien in relatie tot het 
takenpakket van de krijgsmacht. 

Mijnheer de Voorzitter! Een goed en 
verantwoord personeelsbeleid wordt 
gelukkig niet alleen, en zelfs niet in de 
eerste plaats, met guldenstekens 
geschreven. Er zijn, met name de 
laatste t i jd, ook andere, zeer wezenlijke 
zaken aan de orde; ik doel hier op 
legitimatie en vermaatschappelijking 
van de krijgsmacht: en het is bepaald 
niet zonder reden, dat ik ze in één 
adem noem. 

Immers, een wezenlijke beleidsdoel-
stelling is en blijft, de krijgsmacht een 
afspiegeling te doen zijn van de 
maatschappij waaruit zij voortkomt en 
die zij dient. 

Een zó vermaatschappelijkte 
krijgsmacht, die zich met de samenle-
ving steeds weer vernieuwt en 
aanpast, zal dan ook, naar onze 
overtuiging, door die maatschappij 
blijvend gedragen worden. 

Zowel bij vermaatschappelijking als 
bij legitimatie van de krijgsmacht, 
neemt een volwassen voorl ichting, èn 
aan de krijgsmacht èn aan de samen-
leving een zeer belangrijke plaats in. 

Defensie kan en mag zich in de 
discussie over bewapening niet 
afzijdig houden; weliswaar dient de 
leiding van Defensie zich in de 
discussie terughoudend op te stellen 
en voor die discussie de ruimte te 
laten, maar dat betekent niet, dat niet 
zou moeten worden uitgelegd en 
herhaald, dat het Defensie-apparaat 
bedoeld te zijn een oorlogsvoorkomen-
de institutie met een door maatschap-
pij en dezelver overheid gelegitimeer-
de plaats en taak. 

Immers, hier op het Binnenhof en 
op het Plein wordt het beleid van 
Defensie uitgezet, worden in het kader 
van doelstelling en taak van Defensie, 
beslissingen genomen bij voorbeeld 
ter zake van aangaan van internatio-
nale verplichtingen en de daartoe 
nodig geachte middelen en strategie-
en. 

Hier rust dan ook de primaire 
verantwoordeli jkheid daarvoor, en die 
verantwoordeli jkheid dient dan ook te 
worden genomen, zeker ooktegenover 
al diegenen die gewetensvol en met 
grote inzet hun taak in de krijgsmacht 
verrichten. Zij hebben er recht op, om 
vanwege Defensie en vanwege al 
diegenen die het Defensiebeleid 
dragen, - eventueel met nuanceringen 
maar nochtans dragen, - om in die 
discussie rugdekking te ontvangen, en 
zeker niet alleen te worden gelaten. 
Daarmee zouden zij dan, monddood 
en al, in het isolement worden 
gejaagd. 

Het gaat er ook om, dat binnen de 
krijgsmacht zelf ruimte wordt gescha-
pen voor het, buiten de hiërarchiek 

om, voeren van discussie over de 
problematiek van vrede en veiligheid 
en het bewapeningsvraagstuk. 
Vermaatschappelijking van de 
krijgsmacht heeft als logisch gevolg, 
dat een zo diepgaande maatschappe-
lijke discussie als die over de kernbe-
wapening doordringt in de krijgsmacht 
zelf en niet ophoudt voor de kazerne-
poort. Daar moet dan ook de ruimte 
voor zijn. 

Inzake de problematiek van de 
militair en het kernwapen heeft de 
Maatschappelijke Raad voor de 
Krijgsmacht een gelijknamig rapport 
uitgebracht. Hartelijk eens zijn wi j het 
met de in genoemd rapport voorko-
mende stelling dat de militairen niet 
slechts in twee verschillende kampen 
zijn op te delen, namelijk in zij die wel 
gewetensbezwaren hebben en zij die 
dat niet hebben. 

Aangenomen mag worden dat er 
een grote groep van militairen is, die 
er voor zichzelf nog niet uit is, dan wel 
die vanuit hun stellingname voor hun 
functioneren in de krijgsmacht geen 
directe consequenties zien, dan wel 
daaruit geen directe consequenties 
trekken. Het aandragen van slechts 
twee mogelijkheden, namelijk het zich 
bij de situatie neerleggen of ontslag 
nemen, is geen echte oplossing, zeker 
niet ook gelet op de grote diversiteit 
van meningen. Er zal een werkbare 
oplossing gezocht en gevonden 
moeten worden. Hoe denkt de 
Regering over het rapport en de 
daarin vervatte aanbevelingen van de 
maatschappelijke raad ter zake? 

Geeft eerder genoemd rapport van 
de maatschappelijke raad een heldere 
analyse en ons inziens bruikbare 
aanbevelingen ter zake van de 
problematiek van 'kernwapenbezwaar-
den' onder de vri jwil l ig dienenden, 
het doet dat niet, of slechts zeer 
marginaal ten aanzien van dezelfde 
problematiek voor dienstplichtigen, 
zich met name manifesterend in de 
kwestie ter zake van de zogenaamde 
Site-wacht. 

Toch ligt hiet een wezenlijk pro-
bleem, nog te meer als wij ons 
bedenken dat het hierbij om mensen 
gaat, die hun dienstplicht moeten 
vervullen, en derhalve daartoe niet 
vri jwi l l ig hebben gekozen. Dit schept 
voor de overheid een extra verplichting 
tot zorgvuldigheid, zorgvuldigheid die 
naar ons oordeel niet zou worden 
betracht als betrokken dienstplichtigen 
eenvoudig weg worden verwezen 
naar de wet Gewetensbezwaarden 
Militaire Dienst. 

Het gaat hierbij immers om mensen 
die wel hun dienstplicht in de krijgs-
macht wil len vervullen, doch zich in 
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geweten bezwaard voelen, taken te 
vervullen die direct met kernwapens 
in verband staan. 

Wi j pleiten ervoor om te trachten 
- en wi j deden dat trouwens als 
eerder, - dienstplichtigen, die gewe-
tensbezwaren hebben tegen het 
wachtlopen bij nucleaire wapende-
pots, daarin tegemoet te komen op 
basis van interne regelingen en goed 
overleg tussen commandant en 
betrokkene. Kunnen vanwege het 
departement ter zake globale richtlij-
nen worden afgegeven? 

Zulks zou dan kunnen geschieden 
bij wijze van interimmaatregel in 
afwachting van een definitieve 
standpuntbepaling, mee te baseren, 
zo adviseren wij , op een, door de 
maatschappelijke raad u i t te brengen, 
rapport ter zake. Is de Regering bereid 
de maatschappelijke raad hierover 
nader advies te vragen? 

Mijnheer de Voorzitter! Sprekend 
over de dienstplichtigen en de 
kernwapenproblematiek kom ik nog 
heel even terug op de voorl ichting, 
waarover ik reeds eerder sprak. 

Nogmaals wil ik pleiten, zeker ook 
voor dienstplichtigen, voor een goede 
en gedegen, maar vooral ook volwas-
sen voorlichting onder meer over de 
kernbewapening, zowel voor wat 
betreft de strategie als de werking van 
het wapen. 

Men heeft recht op een goede 
voorl icht ing, en mogelijk dat dan in 
dat verband door de daarvoor 
verantwoordelijken ook nog eens een 
herijking kan plaatsvinden van het, in 
het 'Handboek Soldaat' gegeven 
voorschrift, om bij een kernaanval 
languit op de buik te gaan liggen en 
dan bij het opstaan de kleren goed af 
te kloppen. Wij vragen onze mensen, 
zeker ook de dienstplichtigen, bij de 
uitoefening van hun taak, een grote 
verantwoordeli jkheid op zich te 
nemen; die mensen hebben er dan 
ook recht op navenant te worden 
behandeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Een beleid, 
gericht op vermaatschappelijking van 
de krijgsmacht, vraagt, dat afwijkingen 
van datgene wat in de burgermaat-
schappij gebruikelijk is, slechts 
toelaatbaar zijn, als het belang van de 
dienst dit vereist. Echter, militairen 
nemen ten aanzien van bepaalde 
aspecten een bijzondere positie in de 
samenleving in. 

Voor zover dat dan afwijkingen van 
de gang van zaken in de burgermaat-
schappij met zich moet brengen, 
dienen deze zo gering mogelijk te zijn, 
en , waar zij lastenverzwaring inhou-

den, dienen deze zoveel mogelijk te 
worden opgevangen en/of gecompen-
seerd. 

Een nauwere aansluiting van de 
krijgsmacht bij de samenleving dient 
ook tot uiting te komen in inspraak en 
rechtsbescherming van de militair. In 
dit verband denk ik aan het functione-
ren van het (Centraal Georganiseerd 
Overleg Militairen), waaromtrent door 
de commissie-Kloosterman een 
rapport spoedig tegemoet zien? 

Wij zien het Centraal Georganiseerd 
Overleg Militairen, als een volwaardig 
overleginstituut, en wij hopen en 
vertrouwen dat de betrokken Staatsse-
cretaris dat ook zo ziet, en daar ook 
naar handelt. Zuiks zou het beste tot 
uitdrukking kunnen worden gebracht 
door zaken, die in het overleg aan de 
orde dienen te komen en op een 
zodanig ti jdstip in te brengen dat nog 
effectieve beïnvloeding van de 
besluitvorming mogelijk is. 

Het feit, dat het stakingsrecht nooit 
daadwerkelijk door de militair kan 
worden uitgeoefend en er dientenge-
volge feitelijk sprake is van een plicht 
tot taakuitoefening, ook als men in de 
overlegsituatie zou zijn vastgelopen, 
legt de overheid een extra verplichting 
van zorgvuldigheid op in de wijze 
waarop het overleg met de vakorgani-
saties wordt gevoerd. 

Alser nochtans wezenlijke geschillen 
zouden ontstaan, op welke wijze 
dienen deze dan te worden beslecht? 

Graag hoor ik de zienswijze van de 
Regering hierover, alhoewel ik mij 
realiseer dat deze vraag niet eenvoudig 
te beantwoorden is. 

Betreffende de arbeidsvoorwaarden 
zijn wij van mening dat er een 
evenwichtige verhouding in de 
rechtspositie tussen burger-, en 
militaire ambtenaren en werknemers 
in het bedrijfsleven moet zijn. 

Wij onderstrepen derhalve met 
kracht de passage hieromtrent in de 
memorie van toelichting, waar staat 
dat verdere veranderingen hierin 
slechts mogen plaatsvinden na een 
vergelijkend onderzoek van de totale 
rechtspositie van de betrokkenen 
tijdens hun hele loopbaan. 

Wi j bepleiten met klem een zo 
spoedig mogelijke inwerkingtreding 
van het Algemeen Militair Ambtenaren 
Reglement en het Reglement Rechts-
toestand dienstplichtigen, omdat dit 
de rechtspositie van respectievelijk 
militaire ambtenaren en dienstplich-
tigen verbetert en duidelijk vastlegt. 
De vertraging wordt, naar wi j hebben 
begrepen, veroorzaakt door proble-
men met het vaststellen van de 
uitvoeringsbepalingen. Slaat dit ook 

dan wel met name op de problematiek 
inzake het overleg op onderdeelsni-
veau? Het heeft ons verbaasd, dat 
hieromtrent in de memorie van 
toelichting met geen woord wordt 
gerept! 

Wat het vaststellen van de bijzondere 
positie van de militair betreft, merken 
wi j allereerst op dat deze nog steeds 
niet is omschreven. Dat dient te 
geschieden in het overleg Doeleinden 
Uitgangspunten Middelen bij Defensie 
(DUMDEF-overleg). De bijzondere 
positie van de militair komt het sterkst 
tot uiting in het gegeven, dat van hem 
in voorkomende uiterste omstandighe-
den verwacht wordt in het kader van 
zijn taakuitoefening zijn leven te 
geven en/of het leven van een ander 
te nemen. 

Het op korte termijn vaststellen van 
de positie van de militair in het kader 
van een daartoe uit te brengen 
nota-DUMDEF, achten wij van groot 
belang. Ook hier moet worden 
rechtgedaan. 

Waarom wordt het overleg ter zake 
niet afgerond? Zijn er in het tripartite 
overleg problemen gerezen, en zo ja, 
welke, en welke stappen denkt de 
Staatssecretaris te ondernemen, ten 
einde bedoelde nota alsnog optafel te 
brengen? 

In dit kader van de bijzondere 
positie van de militair vragen wij ook 
aandacht voor de positie van burger-
personeel in oorlogsti jd. Wij hechten 
aan een scherpe afbakening van de 
categorie burgerpersoneel die in 
oorlogsti jd een militaire functie kan 
uitoefenen. Dit is onzes inziens alleen 
mogelijk indien op basis van duidelijke 
criteria burger en militaire functies 
worden onderscheiden. Welke criteria 
hanteert de Regering hierbij? 

Weliswaar van geheel andere orde, 
maar nochtans een bijzondere en 
lastenverzwarende omstandigheid 
waarin de militair kan komen te 
verkeren is die van de huisvesting. 
Omtrent de uitvoering van de motie-
Wisselink ter zake van het verplaat-
singsbeleid zal de Regering, zo blijkt 
uit het antwoord op een desbetreffen-
de vraag, de Kamer binnenkort 
informeren. 

Van deze nood - het nu nog niet 
beschikbaar zijn van een antwoord op 
vraag 174 - poog ik een deugd te 
maken, door de Regering te vragen in 
die beantwoording dan gelijk een 
aantal andere aspecten, de huisves-
tingsproblematiek betreffende, mee te 
nemen. 

Met de wijziging van de Woonruinv 
tebeschikking 1974 is de eis van 
economische gebondenheid vervallen 
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maar de problemen zijn daarmee 
allerminst opgelost. Weliswaar geeft 
nu de toewijzing van een woning in 
de meeste gemeenten geen problemen 
meer maar dat geldt nog wèl voor het 
inschrijven als woningzoekende. Ik 
verwijs naar antwoord op vraag 135. 

Het tweede punt betreft de woning-
problematiek van in het buitenland 
verblijvende militairen en hun 
gezinnen. In het door 'Ons Belang' 
vervaardigde rapport onder de 
veelzeggende titel 'Betutteld en 
Gemangeld' worden een groot aantal 
knelpunten opgesomd. Kan hier door 
de Regering op worden ingegaan? 

Het derde en laatste punt betreft de 
kazernering. Veel dienstplichtigen, zo 
is bekend, overnachten thuis, indien 
zij op een redelijke reis-afstand van 
huis gelegerd zijn. Bestaat er inzicht in 
het aantal militairen waarom het hier 
gaat en wat dat betekent voor de 
'bedbezetting' in de kazernes? Het 
komt ons voor, dat deze ontwikkeling 
consequenties heeft voor het beleid 
bij voorbeeld ten aanzien van verbouw 
en nieuwbouw van kazernes. Wordt in 
het beleid ter zake met deze ontwikke-
lingen rekening gehouden? 

Sprekend over huisvesting, mijnheer 
de Voorzitter, is het welhaast onvermij-
delijk, te spreken over de problematiek 
van de inhouding, huisvesting en 
voeding. Nu het structuurschema-ma-
teriële personeelsverzorging na 7 jaar 
overleg om financiële redenen van de 
baan is, klemt het des te meer om de 
problematiek van de IHV nu snel tot 
een oplossing te brengen. 

Immers, overleg en onderzoek over 
deze kwestie vieren dit jaar het 
tweede lustrum. Dit alles heeft tot nu 
toe, behalve in heel veel papier en 
mislukte experimenten, slechts 
geresulteerd in een tweetal interim-
maatregelen, waarvan er één niet 
deugdelijk functioneert. 

Concreet pleiten wij voor een 
ontkoppeling van de voeding van de 
IHV en voor een spoedige invoering 
van het bonnensysteem dus voor 
toepassing van het profi jtbeginsel: 
betalen voor wat men eet. Afhankelijk 
van het antwoord van de Staatssecre-
taris overwegen wi j in tweede termijn 
terzake een motie in te dienen. 

Aandacht van de Staatssecretaris 
vragen wij voor de onjuiste 
uitwerking van de restitutie-maatregel 
op basis van de één maand-afwezig-
heidsnorm. 

Immers, óók als het voedsel op de 
bon gaat, werkt deze bepaling nog 
door ten aanzien van de huisvestings-
problematiek. De uitvoering van de 

éénmaand-norm dient zodanig te 
worden gewijzigd dat niet langer het 
feit, dat de afwezigheid op exact de 
eerste van de maand ingaat, bepalend 
is voor restitutie, maar een aaneen-
sluitende periode van 30 dagen het 
criterium is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van het dienstplichtbeleid dringen wij 
er bij de Regering met kracht op aan, 
een nader standpunt te bepalen ten 
aanzien van het rapport CODIS. Met 
de Regering zijn wij van mening, dat 
het geheel opheffen van de ongelijke 
lastenverdeling in het dienstplichtsys-
teem niet tot de mogelijkheden 
behoort; echter, wij zijn van oordeel 
dat verbeteringen in het huidige 
systeem mogelijk en noodzakelijk zijn 
en dat het rapport CODIS daartoe 
goede aanknopingspunten biedt. 

Wij dringen nogmaals aan op een 
afgeronde nota ter zake van het 
dienstplichtbeleid, mede op basis van 
het rapport CODIS, met in samenhang 
daarmee een beleidsnota inzake het 
vrijstellings- en uitstelbeleid. 

Ik werk dat hier nu niet nader uit, 
— ik zou er trouwens ook de tijd niet 
voor hebben - maar verwijs naar het 
debat ter zake, gevoerd tijdens de 
O.CV. van 11 juni 1979. 

Zonodig kom ik er in tweede-termijn 
op terug, eventueel gewapend met 
een motie. 

Met excuses aan de Staatssecretaris 
voor het feit, dat hem zoveel tegelijk 
op het bord wordt geschoven, wi l ik 
toch hier en nu de Staatssecretaris 
vragen, zo spoedig mogelijk te komen 
met het regeringsstandpunt inzake 
het rapport van de Commissie Erkens 
betreffende de wedde-eerste oefening. 
Ons uitgangspunt hierbij is een 
bezoldigingsstructuur voor de 
dienstplichtigen gebaseerd op de 
filosofie 'gelijke beloning voor gelijk 
werk', hetgeen derhalve een koppeling 
met de bezoldigingsstructuur voor de 
vri jwi l l ig dienende inhoudt. 

Wij erkennen dat wijziging van de 
bezoldigingsstructuur, gelet op de 
financiële middelen, in het beste 
geval slechts gefaseerd zal kunnen 
worden ingevoerd. 

Ter afsluiting vraag ik nadrukkelijk 
aandacht voor de volgende punten. 
Het vorige jaar zijn wi j uitvoerig 
ingegaan op de noodzaak om een 
regeling op te stellen voor de overgang 
van marechaussees eerste klasse naar 
de politie. Het overleg ter zake, 
antwoord 181, kan binnenkort worden 
afgerond. Daar houden wi j de Staats-
secretaris aan. De nieuwe politie-oplei-
ding dreigt een nieuw obstakel te 
worden voor de door ons bepleite 

overgang. Het is geen goede zaak om 
enerzijds de overgang mogelijk te 
maken en anderzijds deze weer te 
belemmeren. Dat kan ook niet de 
bedoeling zijn. Gaarne zie ik nadere 
toezeggingen hieromtrent tegemoet. 

Nog steeds zijn personeelstekorten 
bij de krijgsmacht te constateren. 
Naar onze mening zal in overleg met 
de belangenorganisaties, daar waar 
mogelijk, personeel 'horizontaal 
moeten instromen.' 

Tevens pleiten wi j voor de verdere 
doorvoering van deeltijdbanen bij het 
Ministerie van Defensie. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen; 

1 . vijftien Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 

Goedkeuring van twee Overeenkonv 
sten inzake Europese onderzoekacties 
(Cost 204 en 205), met bijlagen, welke 
op 24 juli 1980 te Brussel tot stand zijn 
gekomen (17158, 17159); 

Naturalisatie van Ali Wazir en 27 
anderen (17271); 

Naturalisatie van Van Den Bogaert, 
Paulus Petrus Johannus Maria en 24 
anderen (17272); 

Naturalisatie van Alvez, Olivia en 28 
anderen (17 273); 

Naturalisatie van Aelbers, Theresa 
Maria en 22 anderen (17274); 

Naturalisatie van Ahmed, Razaq en 
26 anderen (17 275); 

Naturalisatie van Beckmann, Rosé 
Marie Christina en 27 anderen 
(17276); 

Naturalisatie van Barua, Sunil Kanti 
en 23 anderen (17 277); 

Naturalisatie van Banasiak, Mieczys-
-faw Zygmunt en 22 anderen (17 278); 

Naturalisatie van Arsala, Nangyalay 
Krol en 26 anderen (17 279); 

Naturalisatie van Atmoredjo, 
Freddy Marjono en 19 anderen 
(17280); 

Naturalisatie van Borst, Günther 
Hans Karl en 23 anderen (17281); 

Naturalisatie van Anedda, Marcelino 
en 24 anderen (17 282); 

Naturalisatie van Armagno, Stefano 
en 22 anderen (17 283); 

Naturalisatie van Bashir Ahmed en 
22 anderen (17286); 
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Naturalisatie van Alatas, Syed 
Zulfikar en 19 anderen (17290); 

Wijziging van hoofdstuk IX A 
(Nationale Schuld) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1981 (verzamelontwerp; eerste 
wijzigingsvoorstel) (17 295); 

Wijziging van de Wet op de accijns 
van suiker (Stb. 1964, 206) (17 296). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van 
Economische Zaken, over zijn stand-
punt m.b.t. het rapport van de 
subcommissie-Van Dijk over de 
steunverlening aan individuele 
bedrijven (15306, nr. 18). 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

3°. de volgende brieven: 
twee, van de Staatssecretaris van 

Justitie, t.g.v. circulaires betreffende 
de rechtspositie van gedetineerden; 

twee, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, t.w. één t.g.v. een 
nota ter voorbereiding van een wet 
inzake de opzet en inhoud van een 
nieuw stelsel van vervolgonderwijs, 
'verder na de basisschool' en een, 
t.g.v. het concept van een bekosti-
gingswet ontwikkeling voortgezet 
onderwijs; 

twee, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
t.w. één t.g.v. een afschrift van een 
brief aan de koepelorganisaties op het 
gebied van de sport over de motieven 
achter eerder gedane bezuinigings-
maatregelen en één, t.g.v. het interim-
advies van de werkgroep Perswet. 

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 voor Ontwikke-

lingssamenwerking, ter schriftelijke 
beantwoording van vragen, gesteld 
tijdens de behandeling van de 
begroting Buitenlandse Zaken, 
gedeelte Ontwikkelingssamenwerking, 
over het ASEAN Trade Promotion 
Centre te Rotterdam (17 100, V, nr. 
34); 

een, van de Staatssecretaris van 
Defensie, t.g.v. enige statistieken 
betreffende de resultaten van de 
keuring voor de dienstplicht in 1979 
(17100.X, nr. 23); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, over het communiqué van 

de zesde Rijnministersconferentie 
(12872, nr. 17); 

een, van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over het in 
heroverweging nemen van onderdelen 
van de Regeringsbeslissing Structuur-
schema Burgerluchtvaartterreinen 
(15880, nr. 15); 
een, van de Minister van Economische 
Zaken, t.g.v. een rapport over de 
geschatte gemiddelde feitelijke 
inkomens van specialisten (16507, nr. 
19); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, over rapportage van 
investeringsprogramma's van Shell 
en Esso (17305); 

een, van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over een 
experiment Sociale Bedrijfsvoorlich-
t ing (17293); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en de 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, over 
intramurale voorzieningen voor 
geestelijk gehandicapten (17 100, XVII, 
nr. 46); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, t.g.v. de 
rapporten 'het ontslag van patiënten 
uit het ziekenhuis' (17 100, XVII, nr. 
47). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

5°. de volgende stukken: 
een brief van de Voorzitter van het 

Europees Parlement t.g.v. een 
resolutie 'houdende het verzoek 30 
januari 1982 uit te roepen tot dag van 
solidariteit met het Poolse volk,' die 
op 21 januari 1982 door meer dan de 
helft van het aantal leden van het 
Europees Parlement werd onderte-
kend; 

twee, van de Secretaris-Generaal 
van het Europees Parlement met de 
teksten van een resolutie over het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en van 
een resolutie over het vervoer van 
radioactieve stoffen en afvalstoffen. 

Deze stukken liggen op de griffie ter 
inzage. 

6°. de volgende adressen: 
een, van J. P. Jansens, c.s. te 

Oudelande, met betrekking tot de 
postbezorging; 

een, van E. Linthorst te Nijverdal, 
met betrekking tot de trage beantwoor-
ding door het Ministerie van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening; 

een, van J. Jessurun te Wassenaar, 
met betrekking tot zijn belastingen; 

een, van Th. J. Zitter te Rijswijk 
(ZH), met betrekking tot zijn wachtgeld; 

een, van H. A. van Dongen c.s. te 
Zevenhuizen, met betrekking tot 
huuraanpassingen in 1981 van 14 
hoekhuizen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7°. de volgende brieven e.a.: 
een, van de voorzitter van de 

Centrale Ondernemingsraad Ogem 
Holding N.V., t.g.v. een uiteenzetting 
van de verwachten sociale, economi-
sche en juridische gevolgen van de 
Ogem-reorganisatie; 

een, van het Dagelijks Bestuur van 
de Vleeskeuringskring Zuid-Gelder-
land, t.g.v. een afschrift van een brief 
van de kring Veenendaal over de 
uitvoering van de Vleeskeuringswet; 

een, van W. Louwes te Assen, over 
'Reagans Polen show'; 

een, van de leden van de gebedsaktie 
Limburg, over het voorontwerp 
'gelijke behandeling'; 

een, van B en W van de gemeente 
Echteld, t.g.v. een motie inzake 
kernwapens; 

een, van het Groninger Studenten 
Pastoraat, over het voorontwerp 
'gelijke behandeling'; 

een, van L. H. Anemaat-Latery te 
's-Gravenhage, over de schriftelijke 
kamervragen van het lid Joekes over 
de herdenking van het 200-jarig 
bestaan van de diplomatieke betrekkin-
gen tussen de VS en Nederland; 

een, van het gemeentebestuur van 
de gemeente Amsterdam, t.g.v. de 
nota 'naar een stelsel van lnkomens-
huren'; 

een, van gedeputeerde staten van 
Zeeland, over de bezuiniging op de 
aanleginrichtingen veer Vlissingen-
Breskens; 

een, van J. Stierhout te Amsterdam, 
over het voorontwerp 'gelijke behan-
deling'; 

een, van het bestuur Volle Evangelie 
Gemeente, over het voorontwerp 
'gelijke behandeling'; 

een, van P. B. Onstein te Dieren, 
over de interimregeling ziektekosten-
verzekering voor samenwonenden; 

een, van de ledenvergadering van 
de PvdA te Papendrecht t.g.v. een 
motie over de bovenwettelijke 
uitkeringen ziektewet; 

een, van het CNV, over de behande-
ling van de begroting van het departe-
ment van Defensie; 

een, van de Industriebond CNV, 
over de sociaal-economische situatie; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu, over het Markermeer; 

een, van J. A. Giebels te Utrecht, 
over het voorontwerp 'gelijke behan-
deling'; 
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een, van B. en W. van de gemeente 
Opsterland, t.g.v. een motie over de 
bezuinigingen Sociaal Cultureel Werk, 
Bejaardenwerk en Maatschappelijk 
Werk; 

een, van het K.N.O.V., over de 
bijzondere verbruiksbelasting op 
motoren; 

een, van gedeputeerde staten van 
Limburg, t.g.v. een motie over 
toewijzing van gesubsidieerde 
woningen aan Limburg; 

een, van het gemeentebestuur van 
Haarlemmermeer, t.g.v. een motie 
over het verhogen van de aardgasta-
rieven voor kleinverbruikers per 1 
januari 1982; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hoogeveen, t.g.v. een motie over 
toewijzing van de woningcontingenten 
voor 1982; 

een, van de gebedsaktie Limburg, 
over het voorontwerp 'gelijke behan-
del ing' ; 

een, van L. A. Friedrichs te Hengelo, 
over de uitgifte van niet-Jood-verkla-
ringen; 

een, van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Gooiland t.g.v. de 
nieuwjaarsrede van de voorzitter; 

een, van het gemeentebestuur van 
Voorst, t.g.v. een motie over het 
terugdringen van kernwapens; 

een, van het gemeentebestuur van 
Vlissingen, over investeringssubsidie 
voor de Nederlandse Jeugdherberg-
centrale; 

een, van Stoof ass. te Breda, over 
het verkopen via de P.T.T. van 
reisverzekeringen; 

een, van de heer P. Lourens te 
Roden, over de situatie in Groningen; 

een aantal, over de totstandkoming 
van een nationaal betalingscircuit; 

een, van het gemeentebestuur van 
Axel, t.g.v. een motie inzake kernwa-
pens; 

een, van A. H. L. Ressing te Wasse-
naar, over het plan 'verzekeringen via 
de P.T.T. ; 

een, van de bedrijfsledengroep CNV 
van Noordgastransport te Uithuizen, 
over de voorstellen tot het wijzigen 
van de ziektewet; 

een, van L. A. Friedrichs te Hengelo, 
over de uitgifte van niet-Jood-verkla-
r ingen; 

een, van de dienstenbond CNV, 
over het voorontwerp 'gelijke behan-
del ing ' ; 

een, van de stichting administratie 
Indonesische Pensioenen, t.g.v. haar 
verslag over het jaar 1980; 

een, van het gemeentebestuur van 
Diepenveen t.g.v. een motie over de 
provinciale herindeling; 

een, van het gemeentebestuur van 
's-Hertogenbosch, t.g.v. een tweetal 
moties over de plaatsing van kernwa-
pens; 

een, van de Unie van Assurantie-Tus-
senpersonen, over P.T.T. reisverzeke-
ringenbemiddeling; 

een, van het comité vrouwen in de 
bijstand te Groningen, over een 
stageperiode voor kamerleden bij 
bi jstandsvrouwen; 

een, van de Industriebond CNV afd. 
Hoogkerk, over de voorgenomen 
maatregelen ziektewet; 

een, van het gemeentebestuur van 
Haarlemmerliede en Spaarnerwoude, 
t.g.v. een motie over atoomwapens; 

een, van het FNV-federatiebestuur, 
over de rijksbegroting 1982 voor wat 
betreft CRM; 

een, van gedeputeerde staten van 
Zuid-Holland, met commentaar op het 
rapport overgangsproces gemeentelij-
ke herindeling Voorne-Putten; 

een, van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, met een proeve 
van een Politiewet. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz, 1606) Noot 2 (zie blz. 1683) 

Verslag van de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven 

De commissie voor het onderzoek 
van de geloofsbrieven met bijbehoren-
de stukken heeft de eer het volgende 
te rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrieven 
van de heer Schreuders de volgende 
missives van de voorzitter van het 
Centraal Stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal: 

een, d.d. 1 februari 1982 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum, waarbij in de vakature 
ontstaan door het ontslag van de heer 
Wolff wordt benoemd verklaard tot lid 
van de Tweede Kamer der Stat°n-Ge-
neraal de heer G. H. (Gijs) Schreuders 
te Amsterdam; 

een, d.d. 1 februari 1982 houdende 
mededeling dat de heer Schreuders 
hem heeft bericht, dat hij zijn benoe-
ming aanneemt. 

Volgens het in handen van de 
commissie gestelde besluit van de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau van 1 februari 1982 is de heer 
Schreuders benoemd verklaard tot lid 
van de Kamer met inachtneming van 
de volgorde, vastgesteld overeenkom-
stig artikel N 19 van de Kieswet. Deze 
rangschikking is opgenomen in het 
besluit van het Centraal Stembureau, 
voorkomende in het bijvoegsel van de 
Nederlandse Staatscourant van 10 
juni 1981. Hieruit is gebleken, dat de 
heer Schreuders terecht benoemd is 
verklaard. 

Uit het bij de geloofsbrieven 
gevoegde uittreksel uit het persoons-
register blijkt, dat de heer Schreuders 
de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

Uit de bij de geloofsbrieven gevoeg-
de stukken blijkt voorts, dat hij geen 
betrekkingen bekleedt, welke onver-
enigbaar zijn met het lidmaatschap der 
Kamer, terwij l aan de commissie ten 
aanzien van hem niet van enige 
omstandigheid is gebleken, welke zijn 
Nederlanderschap in twijfel zou 
moeten doen trekken, noch van enige 
andere omstandigheid, ten gevolge 
waarvan hij op grond van artikel 94 
van de Grondwet van de verkiesbaar-
heid ontzet zou zijn. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heer Schreuder, nadat hij de 
voorgeschreven eden zal hebben 
afgelegd. 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de bewindslieden van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op vragen, 
gesteld bij de openbare behandeling in eerste termijn 
van hoofdstuk XVI (Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk) van de rijksbegroting voor 1982 

Vraag van het lid Worrell (PvdA) over 
twijfel over plannen tot decentralisatie 
van kabinet; bereidheid tot nu toe niet 
verder gekomen dan CRM; hoe staat 
het in dit verband met de bereidheid 
tot decentralisatie op de andere 
Departementen? 

Het werkelijke gehalte van het 
beleid van het kabinet inzake decen-
tralisatie van rijkstaken kan binnenkort 
(± mei) worden getoetst aan de 
inhoud van het Decet.^alisatieplan 
dat door BiZa wordt voorbereid. 

Dan kan geachte afgevaardigde zijn 
oordeel uitspreken over de bereidheid 
van andere departementen om tot 
decentralisatie te komen. 

Vraag van de leden Worrell (PvdA) en 
Willems (PSP) over democratische 
planning. 

Het lid Worrell heeft om een 
onderzoek gevraagd naar de gevolgen 
van de consequenties van de vereen-
voudiging van de regelgeving en de 
beperking van het aantal centrale 
stuurelementen met name voor de 
omvang van de thans voorhanden 
zijnde organen voor democratische 
planning. Ik proef in die vraag iets van 
'zijn die organisaties straks niet te 
groot, als het allemaal wat simpeler 
wordt?' Die veronderstelling verdraagt 
zich denk ik niet met de opvatting van 
het lid Wil lems, die juist vraagt om 
die organisaties meer ruimte te geven 
om de starre planningsbureaucratie te 
omzeilen, zodat zij vooral op nieuwe 
ontwikkelingen en werksoorten 
kunnen inspringen. 

Tegen het lid Wil lems zou ik willen 
zeggen: die planningsbureaucratie 
moet niet omzeild worden, maar aan 
de kant geschoven worden. En voor-
zover de genoemde organisaties voor 
Democratische Planning daarbij een 
rol kunnen spelen nodig ik ze daar 
graag toe uit. 

Ik vind het door het lid Worrell 
gevraagde onderzoek alleszins nuttig. 
Ik zal daar uitvoering aan geven en 
daarover rapporteren en konsekwen-
ties trekken in de toelichting van de 
begroting 1983. Overigens zal de 
vraag van het lid Worrell vermoedelijk 
al op vrij korte termijn voor een deel 
beantwoord kunnen worden. Op 
dit moment wordt al door het Sociaal 
en Cultureel Planbureau onderzoek 
gepleegd naar de rol die deze organi-
saties in de proefgebieden nu werkelijk 
spelen bij de ondersteuning bij de 
betrokkenen in de democratische en 
systematische beleidsvoorbereiding 
op het welzijnsterrein. 

Op dit moment al, wil ik toch nog 
enige kanttekeningen maken ten 
aanzien van deze organisaties. 

1. de door deze bewindslieden 
beoogde vereenvoudigingen hebben 
mede ten doel te bevorderen dat alle 
betrokkenen echt gaan deelnemen 
aan de beleidsvoorbereiding op het 
welzijnsterrein door lagere overheden. 
De ene groep of organisatie is daar 
beter - professioneel - voor toegerust 
dan de andere, of verkeert in een 
situatie waarin de beïnvloeding 
vanwege een kleinere afstand tot de 
politiek sowieso alwat gemakkelijker 
ligt. Maar in een aantal situaties en 
voor een aantal bijzondere groepen is 
en blijft ondersteuning, gericht op het 
zelf naar voren brengen van de eigen 
belangen, nodig. 

2. Aandacht is ook nodig voor 
nieuwe ontwikkelingen en experimen-
tele werkvormen, waar het lid Willems 
op doelde; ontwikkelingen die vaak 
voortkomen uit de klempositie waarin 
bepaalde groepen verkeren en waarin 
ze ondersteuning - die niet tot 
afhankelijkheid van de ondersteuners 
leidt - nodig hebben om opgenomen 
te worden in het beleid. 

3. Blijvende inzet is zeker nodig in 
sterk verstedelijkte samenlevingen en 
regio's of gebieden waarin of het 
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