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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 31 maart 1992
Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie–
Schimmel inzake de bijzondere bijstand.
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot decen–
tralisatie van de bijzondere bijstand is door de Tweede Kamer een motie
van het lid Schimmel aangenomen (Kamerstukken II, 1990-91, 21 644,
nr. 17). In de motie werd de regering verzocht:
«1. via de VNG de gemeenten te wijzen op het nut van het opstellen
en publiceren van eigen gemeentelijke richtlijnen ten aanzien van de
bijzondere bijstand;
2. zelf voorlichting te (doen) verzorgen omtrent de mogelijkheden van
bijzondere bijstand in het algemeen.»
Naar aanleiding van de motie heb ik in het periodieke bestuurlijke
overleg met de VNG op 17 juni 1991 beide zaken die in de motie werden
genoemd aan de orde gesteld. Bij die gelegenheid is afgesproken dat de
VNG beide zaken intern zou bespreken, alvorens met een standpuntbe–
paling te komen.
Recent heeft de VNG mij bij brief (bijgevoegd) 1 meegedeeld in dit
stadium af te zien van het opstellen van enige vorm van gemeentelijke
handleiding, aangezien dit naar de opvatting van de VNG strijdig zou zijn
met de bedoeling van de decentralisatie van de bijzondere bijstand. Ten
aanzien van de eventuele behoefte aan extra ondersteuning van de
gemeentelijke voorlichtingsactiviteiten deelt de VNG mede dat op dit
moment geen behoefte bestaat aan extra, centrale ondersteuning. De
VNG is wel bereid zich hierover opnieuw te beraden, wanneer het
onderzoek dat door het SWOKA wordt verricht naar gemeentelijke
voorlichting, mede in relatie tot de herinrichting van de Algemene
Bijstandswet, daartoe aanleiding geeft.
Ter inzage gelegd op de bibliotheek
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Ik neem mij voor over de rol van Rijk en gemeenten terzake van
voorlichting opnieuw met de VNG te overleggen, zodra genoemd
onderzoek gereed is. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio
1992 verwacht.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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