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EINDVERSLAG
Vastgesteld 20 februari 1991

Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid1 nog enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Indien de
regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de vaste Commissie de
openbare beraadslaging voldoende voorbereid.

1. Inleiding

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Hoewel over het algemeen de
door hen gestelde vragen naar tevredenheid waren beantwoord, restten
er bij hen toch nog enkele opmerkingen en vragen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie dankten de regering voor de beant–
woording van de door hen gestelde vragen. Hoewel die beantwoording
uitvoerig was, wilden zij wederom op een aantal onderwerpen ingaan.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met gemengde gevoelens
kennis genomen van de, vaak summiere, door de regering gegeven
antwoorden op de gestelde vragen en opmerkingen, en hadden in deze
fase van het voorbereidend onderzoek de dringende behoeft tot het
maken van een aantal opmerkingen en het deels hernieuwd stellen van
bepaalde vragen.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de antwoorden. Zij constateerden met tevredenheid dat de
door hen gemaakte opmerkingen met betrekking tot het al dan niet
bijstand verlenen voor de kosten van bepaalde medische behandelingen,
mede hebben geleid tot een nota van wijziging.

Deze leden wilden op een aantal andere aspecten van het wetsvoorstel
nog nader ingaan.

De leden van de fractie van Groen Links, kennisgenomen hebbend van
de antwoorden van de regering, wilden nog enkele vragen stellen.

De leden van de G.P.V.-fractie dankten de regering voor de beant–
woording van hun vragen, die zij over het algemeen als bevredigend
hadden ervaren.

112174F
ISSN 0921 7371
SDU uitgeverij 's Gravenhage 1991 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 644, nr. 8



2. Bijzondere bijstandsverlening en gemeentelijk minimabeleid

Reeds in het voorlopig verslag hadden de leden van de C.D.A.-fractie
aangegeven het belangrijk te vinden om minimafondsen en bijzondere
bijstand met elkaar te integreren met uitzondering van een aantal
speciale fondsen. In de memorie van antwoord is te lezen, dat overleg
met de VNG wordt gevoerd. Zijn daarover nadere mededelingen te doen,
zo vroegen deze leden.

In de memorie van antwoord wordt gesteld dat het vaak moeilijk te
achterhalen is, waarom iemand in de problemen is gekomen en extra
hulp nodig heeft. Soms heeft men inderdaad verzuimd gebruik te maken
van de bijzondere bijstand of was men onvoldoende op de hoogte van
regelingen en zijn daardoor schulden ontstaan. De leden van de
C.D.A.-fractie namen na deze constatering aan, dat de regering de
mening deelt dat, om mensen weer op weg te helpen, een samenspel
van schuldsanering, bijzondere bijstand en individuele financiële
begeleiding soms noodzakelijk is.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering hoe het
standpunt, dat de kosten van afbetaling van schulden in het algemeen
niet kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke kosten in de zin van
artikel 1 van de ABW waardoor de functie van schuldsaneringsfondsen
niet door de verlening van bijzondere bijstand kan worden overgenomen,
zich verhoudt tot hetgeen omschreven staat in artikel 14, lid 2, van het
voorontwerp Herinrichting ABW.

Voorts vroegen de aan het woord zijnde leden enige toelichting cq.
verduidelijking van «mogelijke andere aftrekposten» bij verlening van
kwijtschelding. Wordt ook met een vermogen rekening gehouden en zo
ja, welke bedragen zijn van toepassing waarover geen bijzondere bijstand
mogelijk is?

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat de regering ten aanzien
van de vermindering van de centrale regelgeving stelt dat nieuwe
inzichten in de achterstandsproblematiek en de ervaring met de
bestaande regelgeving deze keuze zouden billijken. De regering somt een
aantal argumenten op die deze keuze zouden rechtvaardigen, te weten
het grote en langdurige beroep op de ABW als gevolg van de econo–
mische recessie in de jaren tachtig en de hieraan gelieerde complexiteit
van problemen; de resultaten van onderzoeken enz. De leden van de
V.V.D.-fractie constateerden evenwel geen antwoord te hebben gekregen
op de door hen gestelde vraag welke argumenten die bij de invoering van
de ABW golden ten aanzien van de wenselijkheid van centrale regel–
geving wat betreft de bijstandsverlening om zo te komen tot een grotere
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, thans niet meer van toepassing
zouden zijn. In plaats van een (als in de memorie van antwoord gegeven)
opsomming van mogelijke redenen die naar het inzien van de regering
tot een andere afweging te dien aanzien hebben geleid, verzochten deze
leden de regering met klem alsnog concreet te antwoorden op de eerder
geformuleerde vraag. De leden van de V.V.D.-fractie constateerden
voorts dat ten aanzien van de instrumenten die rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid zouden kunnen waarborgen, de regering de in de
memorie van toelichting genoemde instrumenten toereikend acht. Deze
leden constateerden wederom dat de regering het bestrijden van finan–
ciële noodsituaties door gemeenten laat prevaleren boven de rechtsge–
lijkheid. De leden van de V.V.D.-fractie deelden deze mening niet en
verzochten de regering ook te dien aanzien aan te geven welke nadere
instrumenten tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren (los van de
vraag of de regering het creëren van extra instrumenten wenselijk acht),
daar zij de mening van de regering dat er geen aanleiding bestaat voor
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de vrees voor een te grofmazige uniformerende werking van de jurispru–
dentie, niet zonder meer op voorhand konden delen. Overigens zij
opgemerkt dat deze leden vasthielden aan hun twijfel of het überhaupt
wenselijk is om de afhankelijke rechter deze rol toe te bedelen; hoe
denkt de regering hierover en op welke gronden? Over de negatieve
aspecten ten aanzien van de rechtsgelijkheid en uniformerende werking
van de jurisprudentie zagen deze leden zich overigens gesterkt door
hetgeen de Raad van State is dien aanzien heeft gesteld.

De leden van de fractie van D66 begrepen dat de bestaande gemeen–
telijke waarborgfondsen niet via dit wetsvoorstel onder de bijzondere
bijstand gebracht zullen worden. Gemeentelijke noodfondsen, studie–
fondsen en woonlastenfondsen zullen in de bijzondere bijstand kunnen
worden opgenomen, alleen stelt de ABW zelf volgens de regering
grenzen aan de mogelijkheid om zogenoemde schuldsaneringsfondsen in
de bijzondere bijstand te integreren. Het verstrekken van bijstand in
verband met schuldsanering zal zodoende niet door de bijzondere
bijstand worden overgenomen. De hier aan het woord zijnde leden herin–
nerden zich dat de SER (90/04) ervoor pleitte de ABW open te stellen
voor de mogelijkheid van borgtocht ter verkrijging van een schuldsane–
ringskrediet bij een bank. Op die manier kan een deel van het bestaande
gemeentelijk minimabeleid geïntegreerd worden in de bijzondere bijstand
hetgeen te verkiezen is boven het handhaven van de schuldsanerings–
fondsen ( = kredietwaarborgfondsen) onder meer omdat die lang niet in
alle gemeenten bestaan. Bovendien sluit dit voorstel aan bij de opvatting
van de regering dat het niet wenselijk is om naast de ABW nog allerlei
gemeentelijke fondsen te laten functioneren uit zowel bestuurlijk opzicht,
overzichtelijkheid voor de burger als rechtszekerheid. De hier aan het
woord zijnde leden meenden dat het verlenen van bijstand voor de
voldoening van schuld steeds weer een individuele gevalsbehandeling
vereist die past bij de sluitstukfunctie van de ABW. Zij zagen zodoende
geen strijdigheid met de uitganspunten van de bijzondere bijstand. Kan
de regering op deze aspecten nader ingaan?

De leden van de G.P.V.-fractie hadden de overtuiging gekregen dat de
eventuele risico's die zijn verbonden aan de decentralisatie van de
bijzondere bijstand (in de vorm van een al te forse doorkruising van het
rijksbeleid) konden worden ingedamd door de vergroting van de eigen
financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten, en door het toezicht
van de rijksconsulenten, met het instrumentarium dat hen ten dienste
staat. Dat neemt echter niet weg dat, ondanks het bestaan van die rijks–
consulenten en hun controlemogelijkheden, toch een ontwikkeling zich
kon voordoen waarbij gemeenten, ook naar het oordeel van de regering
zelf, te weinig voortvarend het sanctiebeleid hebben gehanteerd.
Recente perspublikaties over grote aantallen fraudegevallen in
Amsterdam versterken dat beeld. De vraag rijst dan ook hoe de rijkscon–
sulenten hun taak in het verleden hebben opgevat. Zijn zij zichzelf in de
praktijk soms toch te veel gaan identificeren met de dienst die zij als
controle-object toegewezen hebben gekregen? Wordt wel regelmatig
gerouleerd bij de aanwijzing van de te controleren diensten? Op welke
wijze zullen de instructies van de rijksconsulenten worden aangescherpt
om te voorkomen dat de grotere beleidsvrijheid die de gemeenten
krijgen als gevolg van deze wetswijziging resulteert in een langzame
ondermijning van bijvoorbeeld de werkgelegenheidsdoelstellingen van
het kabinet?
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3. Specifieke wijzigingen

3.1. Intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria;
drempelbedrag

Naar de vaste overtuiging van de leden van de P.v.d.A.-fractie dient de
politieke discussie over regelgeving en beleidsregels inzake de bijzondere
bijstand plaats te vinden in het politieke orgaan dat het dichtst bij de
burger staat, de gemeenteraad. Anders gezegd: Burgemeester en
Wethouders bespreken het door het College vast te stellen beleidsplan
met betrekking tot het bijzondere bijstands– en minimabeleid in de
gemeenteraad, alvorens dit wordt vastgesteld. Daar de wetgever dient te
bepalen welk orgaan waar verantwoordelijk voor is, dienen zowel de
verantwoordelijkheden van het College van burgemeester en
wethouders, alsmede van de gemeenteraad, in de wet tot uiting te
komen.

In dit licht heeft het antwoord van de regering op de vragen van de
leden van de P.v.d.A.-fractie over het drempelbedrag deze leden niet
kunnen bevredigen. Zij vroegen daarom opnieuw aandacht voor dit
vraagstuk en gaven daarvoor de volgende argumentatie. In de afgelopen
jaren zijn in tal van gemeenten fondsen in allerlei soorten en maten
ontwikkeld om te voorzien in de leemten die gemeenten constateerden in
de bijstandswetgeving. De plannen van de regering met betrekking tot de
bijzondere bijstandsverlening zijn, zo namen deze leden aan, er toch op
gericht die leemten op te vullen zodat de afzonderlijke gemeentelijke
regelingen, voorzover zij inkomensregelingen zijn, overbodig worden,
omdat hun funktie (weer) wordt overgenomen door de bijstandswet. Het
belang daarvoor is groot, omdat in ons stelsel de Algemene Bijstandswet
het laatste houvast is. Uitholling van die functie moet worden
voorkomen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het in dat verband van belang
dat opname van gemeentelijke minimaregelingen in de reguliere
bijstandsverlening niet wordt belemmerd door een wettelijk opgelegd
drempelbedrag. De aan het woord zijnde leden hadden ook moeite met
de argumentatie van de regering waar zij stelt dat een drempelbedrag
moet voorkomen dat uitvoeringskosten niet meer in een redelijke
verhouding komen te staan tot de geboden financiële hulp. Dat argument
is op zich juist, maar die constatering kunnen de gemeenten toch zelf
doen, juist waar het gaat om hun eigen financiële middelen en niet meer
die van de rijksoverheid. Naar de mening van de leden van de
P.v.d.A.-fractie is hier sprake van een onnodig centralistisch element in
een wetsvoorstel dat juist decentralisatie beoogt. Het is deze leden ook
niet duidelijk waarom hier een vast bedrag wordt genoemd, terwijl voor
het kwijtscheldingsbeleid alleen een grensbedrag wordt genoemd. Als er
al een drempelbedrag zou moeten zijn, zo vroegen zij, waarom zou dat
dan geen grensbedrag kunnen zijn? Wanneer terwille van de rechtsge–
lijkheid in alle gemeenten een gelijk bedrag wordt gehanteerd, zou toch
kunnen worden gekozen voor overleg met de VNG, temeer daar
afspraken zijn gemaakt tussen departement en de VNG over de
uitvoering van de bijzondere bijstandsverlening? En is, zo vroegen deze
leden tenslotte, er geen sprake van onnodig centralisme wanneer ten
aanzien van het hanteren van een drempelbedrag door het rijk enkele
uitzonderingen worden gemaakt, zelfs als het gaat om zaken die van
groot belang zijn, zoals scholing en kinderopvang?

Ten aanzien van de intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draag–
krachtcriteria (Bld) hadden ook de leden van de V.V.D.-fractie behoefte
tot het maken van nadere opmerkingen. Het is deze leden thans duidelijk
welke elementen door verruiming van het begrip bijzondere kosten van
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het bestaan hier onder zullen gaan vallen. Deze leden zouden gaarne per
element een nadere argumentatie van de regering willen verkrijgen,
waardoor per element inzicht kan worden verkregen in de noodzaak en
objectieve rechtvaardiging van toevoegingen aan bedoeld begrip. Deze
leden betwijfelden voorts de wenselijkheid dat gemeenten zelf bepalen
welk inkomens– en vermogensdeel in aanmerking wordt genomen als het
gaat om de vaststelling van het als draagkracht aan te merken inkomen
of vermogen. Zijn de grenzen van decentralisatie hier niet in zicht en zou
het niet wenselijk zijn dat te dien aanzien, met behoud van enige marges,
reeds in het voorliggende wetsvoorstel concrete grenzen worden aange–
geven? Deze leden zouden hier graag een uitgebreide reactie van de
regering op verkrijgen. Deze leden achtten het onbevredigend dat de
regering meent geen inzicht te kunnen geven in de mogelijke differen–
tiatie als gevolg van de gewijzigde systematiek en verzochten de regering
het gevraagde inzicht alsnog te geven.

Onbegrijpelijk vonden de leden van de V.V.D.-fractie het antwoord van
de regering op de door deze leden gestelde vraag welke gevallen, buiten
doorkruising van het centraal inkomensbeleid, strijdigheid met het
algemeen belang zouden opleveren. De regering stelt enerzijds dat deze
gevallen niet in algemene zin op voorhand te noemen zijn en anderzijds
acht de regering zulks ook «minder vruchtbaar». De leden van de
V.V.D.-fractie zouden het evenwel zeer vruchtbaar vinden als de regering
duidelijkheid en volledig inzicht verschaft naar aanleiding van de door
deze leden gestelde vraag. De wenselijkheid om de gemeenten meer
armslag te verlenen in individuele noodsituaties, zoals de regering stelt,
doet hier volgens deze leden niets aan af. Deze leden verwachtten dan
ook in de nota naar aanleiding van het eindverslag alsnog uitgebreid te
worden geïnformeerd omtrent de gevallen die strijdigheid met het
algemeen belang zouden opleveren op grond waarvan krachtens de
gemeentewet zou dienen te worden geïntervenieerd.

Ook de leden van de G.P.V.-fractie waren niet overtuigd door het
pleidooi van de regering een drempelbedrag centraal te regelen, en zeker
niet op dezelfde hoogte als thans het geval is. De integratie van
bijzondere bijstand en gemeentelijke minimafondsen zal er toch veelal
toe leiden dat ook lagere bedragen aan bijzondere bijstand kunnen
worden toegekend? Frustreert een hoog drempelbedrag deze gewenste
integratie niet? Wat is er op tegen de gemeenten zelf te laten beoordelen
welke verhouding zij nog zinvol achten tussen uitkeringsbedrag en
uitvoeringskosten? Is het niet inherent aan het streven naar maatwerk dat
de verhouding tussen uitkeringshoogte en uitvoeringskosten wat onvoor–
deliger zal worden? Deze leden waren nog niet overtuigd van de
noodzaak van een wettelijke regeling van het drempelbedrag. Dat dit
bedrag lager moest worden, daarvan waren zij wel overtuigd.

3.2. Verruiming van het begrip bestaanskosten

Ook op de door de leden van de V.V.D.-fractie gestelde vraag op welke
nadere gronden de regering meent dat indirecte financiering middels de
ABW van kosten van medische en maatschappelijke dienstverlening (ook
de Raad van State wees hierop) niet te verwachten valt, bleef naar de
mening van deze leden een duidelijk en helder antwoord achterwege. De
regering verwees in de memorie van antwoord naar een SER-advies
waarin wordt gesteld dat volledige afsluiting van de ABW voor deze
kosten onaanvaardbaar zou zijn en verwees voorts naar het gestelde in
het voorgestelde artikel 1a van de ABW incluis uitzonderingsclausule. De
regering stelt dat indirecte financiering niet te verwachten valt nu de
huidige uitzonderingsclausule op beperkte schaal wordt toegepast. Ligt
het niet in de rede dat de voorgestelde clausule meer zal worden
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toegepast nu de verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt vergroot,
vroegen deze leden zich af? Acht de regering dat wenselijk? De leden van
de V.V.D.-fractie vroegen de regering dan ook te overwegen de
beperking van de uitzonderingsclausule uit te breiden. De leden nodigden
de regering uit hier uitvoerig op in te gaan. Ook zouden zij graag een
complete toelichting krijgen in welke concrete situaties, gestaafd met
voorbeelden, de regering zal overwegen een beperkende AMvB op grond
van artikel 11 ABW te realiseren. Dient deze beperking niet eveneens te
worden uitgebreid en hoe ziet de regering zulks in verhouding tot de
hardheidclausule?

De leden van de G.P.V.-fractie konden ermee instemmen dat bepaalde
voorzieningen of verstrekkingen die bij een andere regeling expliciet
waren uitgesloten in hun algemeenheid niet voor vergoeding via de
bijzondere bijstand in aanmerking dienen te komen, omdat daarmee
landelijk beleid dat zorgvuldig tot stand is gekomen, doorkruist zou
kunnen worden. Toch is het wat onbevredigend dat een leven-reddende
operatie (b.v. voor een kind) op geen enkele wijze voor vergoeding in
aanmerking kan komen. Een gemeente die desnoods toch een belangnjk
gedeelte van de kosten vergoedt, handelt die nu onwettig of niet?

3.3. Wijziging in de Rijksgroepsregeling werkeloze werknemers met het
oog op scholing of werkervaring

De beantwoording van het volgen van tertiair onderwijs verschafte de
leden van de C.D.A.-fractie voldoende duidelijkheid. Een goed samenspel
tussen de RBA's en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is
wel noodzakelijk, zo meenden deze leden, omdat van de gemeenten niet
verwacht kan worden dat zij alle kosten voor scholing voor hun rekening
nemen en omdat geen concurrentie mag ontstaan met voorliggende
voorzieningen.

De kosten voor kinderopvang komen voor rekening van de bijzondere
bijstand in geval van toegeleiding naar de arbeidsmarkt. De leden van de
C.D.A.-fractie hadden daarover de vraag gesteld of alle vormen van
kinderopvang voor rekening van de bijzondere bijstand kunnen worden
gebracht. Deze leden hadden daarbij uitzonderingen voor ogen die
mogelijk duurder zijn dan een normale opvang in een crèche, in verband
met bijzondere omstandigheden van het kind. (Bijvoorbeeld een
gastouder - geen inkomensafhankelijke bijdrage). Uit het antwoord kon
niet duidelijk worden opgemaakt of dit tot de mogelijkheden behoort.

Voor wat betreft het door de leden van de V.V.D.-fractie gevraagde
resumé van de financiële consequenties van de kosten van kinderopvang
die worden gekoppeld aan de bijzondere kosten van bestaan, bleef de
regering een antwoord schuldig. De regering stelt dat dit afhankelijk is
van per geval verschillende factoren. Deze leden persisteerden evenwel
bij hun vraag, daar zij zich nauwelijks konden voorstellen dat een zekere
schatting van de financiële consequenties te dien aanzien niet te maken
zou zijn.

De leden van de fractie van D66 meenden er goed aan te doen hier
nog eens te wijzen op de afschaffing van de regeling tegemoetkoming
studiekosten voor studerende van 21 jaar en ouder per 1 januari 1991. In
de toekomst zal men via de bijzondere bijstand gebruik kunnen blijven
maken van de TS 21 +-regeling. Een en ander zal een toenemend beroep
op de bijzondere bijstand tot gevolg hebben. Naar deze leden begrepen
zal Onderwijs en Wetenschappen uiteindelijk 7 miljoen gulden overhe–
velen naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgaande van de veron–
derstelling dat circa 25% van de huidige rechthebbende via de bijzondere

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 644, nr. 8 6



bijstand gebruik zal kunnen blijven maken van de tegemoetkoming
studiekosten. De hier aan het woord zijnde leden stelden zich de vraag of
de genoemde 7 miljoen gulden jaarlijks bovenop de 300 miljoen gulden
aan het gemeentefonds zal worden toegevoegd? Vervolgens hadden
deze leden begrepen dat ongeveer tweederde van degenen die
momenteel een vergoeding op basis van de TS 21 + ontvangen, een
ABW– of Rww-uitkering heeft, hetgeen doet vermoeden dat aanzienlijk
meer personen onder de bijzondere bijstand van de TS-regeling gebruik
zullen kunnen blijven maken als de genoemde 25 procent. Wat is de
schatting van de regering met betrekking tot het aantal betrokkenen dat
recht zal blijven houden op de tegemoetkoming onder de bijzondere
bijstand?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen naar de verschillen
tussen de scholing, die via de bijzondere bijstand wordt vergoed, en de
scholing die via de TS 21 + wordt gesubsidieerd. Zij konden dit niet goed
overzien. Deze leden hadden de sterke indruk dat de om, her– en
bijscholing die via de bijzondere bijstand zal worden vergoed een veel
beperktere reikwijdte zal kennen dan de vele vormen van scholing die via
de TS 21 + werd vergoed. Voorts vroegen zij nader naar de inkomensef–
fecten van overname van de TS 21 +-subsidies door de bijzondere
bijstand. Zij spraken het vermoeden uit dat hierdoor vooral mensen met
een inkomen net boven modaal minder snel subsidie krijgen voorte
volgen scholing en dat alle mensen met een TS 21 +-vergoeding in de
toekomst voor minder scholing in aanmerking komen, omdat de scholing
minder snel subsidiabel wordt geacht (arbeidsmarktrelevantie). Zij
wensten op dit punt nadere helderheid.

4. Voorlichting

De leden van de fracties van P.v.d.A., D66 en G.P.V. hadden allen
behoefte nader in te gaan op de voorlichting omtrent de bijzondere
bijstandsverlening.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren het eens met de
regering dat voorlichting onmisbaar is voor het scheppen van voldoende
bekendheid met het recht op bijzondere bijstand bij de burger. Naar het
oordeel van de aan het woord zijnde leden dient deze voorlichting mede
gericht te zijn op burgers die geen cliënt zijn van de gemeentelijke
sociale dienst. Als voorbeeld noemden deze leden personen met een
AOW-uitkering, al dan niet met een klein pensioen. Samenwerking met
het ministerie van WVC lijkt hierbij voor de hand te liggen, zo meenden
deze leden. Zij vroegen hierover het standpunt van de regering.

De leden van de fractie van D66 begrepen dat de rijksoverheid geen
voorlichtingsbrochure met betrekking tot de bijzondere bijstand heeft.
Het feit dat het hier een typisch gemeentelijke aangelegenheid betreft
vonden deze leden geen reden om niet op zo ruim mogelijke schaal
bekendheid te geven aan het bestaan en de mogelijkheden van de
bijzondere bijstand. De leden van de fractie van D66 waren van mening
dat juist de rijksoverheid door meer algemene voorlichting met
betrekking tot de bijzondere bijstand de mogelijkheden heeft om het
bestaande omvangrijke niet-gebruik in meer algemene zin tegen te gaan.
Televisiespotjes (Postbus 51) en bill-boards (bijvoorbeeld bij NS-stations)
zouden hiervoor toch geëigende kanalen kunnen zijn?

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen zich af of de aanbieding van
een boek als «Vragenboek Alles over bijstand» wel een adequaat
antwoord is op de behoefte aan voorlichtingsmateriaal in met name
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kleine gemeenten. De grote gemeenten zullen veelal wel in staat zijn zelf
voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, maar in kleine gemeenten zal dat
moeilijker zijn. Is ook voorzien in het ontwikkelen van meer handzaam
voorlichtingsmateriaal waar ook de kleinste gemeenten van kunnen profi–
teren?

5. Financiële aspecten

Bij de verdeling van de lasten tussen Rijk en Gemeente bij de verlening
van bijstand blijft het verdeelmodel 90-10. De hoofdmotieven zijn: de
ontvangen adviezen, de incentivepremie en de zekerheid voor gemeenten
bij invoering van de decentralisatie bijzondere bijstand. Toch konden de
leden van de C.D.A.-fractie uit de memorie van antwoord niet duidelijk
opmaken of daarmee ook voldoende vorm gegeven wordt aan de
gedeelde verantwoordelijkheden van de overheden, Rijk en Gemeente en
ook viel daar niet uit af te lezen, welke motieven de regering als wezenlijk
wenstte aan te merken om niet tot een andere verdeling over te gaan.
Kan de regering aangeven wat voor haar de doorslaggevende
argumenten zijn om niet tot een verdeling van 80-20 over te gaan, zo
vroegen deze leden.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. kwamen terug op het punt van
de financiële gevolgen voor gemeenten als gevolg van deze decentrali–
satie.

Hadden deze leden het antwoord van de regering goed begrepen dan
zal de bestaande statistische informatievoorziening terzake van
bijzondere bijstandsverlening worden gecontinueerd. Als uit deze infor–
matie blijkt dat gemeenten met betrekking tot bijzondere bijstand in sterk
uiteenlopende mate uit eigen middelen moeten bijdragen, is de regering
dan bereid aanvullende gelden beschikbaar te stellen respectievelijk de
thans beschikbare 300 miljoen gulden te realloceren?

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met interesse kennisgenomen
van de door de regering gegeven onderbouwing van de financiële conse–
quenties van het wetsvoorstel. Een en ander gaf deze leden thans
voldoende inzicht om hierover een gewogen oordeel te geven. Deze
leden stonden niet afwijzend tegenover het besluit van de regering om
het voorstel tot verhoging van het gemeentelijk aandeel bij de bijstands–
verlening voor algemeen noodzakelijke kosten van 10% naar 20% in te
trekken, doch verzetten zich met klem tegen de voorgenomen beleidsin–
tensivering van (structureel) f 100 mln. Deze leden zijn van mening dat
deze middelen (in additie op het afzien van de eerder genoemde
verhoging van het gemeentelijk aandeel) niet noodzakelijk zijn ter reali–
sering van een meer individueel gerichte aanpak van de gemeenten ten
aanzien van financiële noodsituaties, daar de bestaande financiële
middelen toereikend behoren te worden geacht.

De leden van de fractie van D66 meenden er goed aan te doen wat
nader in te gaan op mogelijke financiële gevolgen van de tussenbalans–
problematiek voor de inkomenspositie van bijstandgerechtigden. Mede
met het oog daarop namen zij dan ook met belangstelling kennis van de
resultaten van het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging van Neder–
landse Gemeenten inzake de bijstands(de)compensatie. Uit de bijlage bij
het bestuursakkoord maakten zij op dat effecten voortvloeiende uit
specifieke wet– of regelgeving ge(de)compenseerd zullen worden voor de
gemeentelijke begrotingsartikelen ABW, IOAW en IOAZ. Compensatie
zal zodoende plaatsvinden voor elke beleidsmaatregel door het Rijk
genomen met directe gevolgen voor de genoemde gemeentelijke begro–
tingsartikelen. Effecten voortvloeiende uit generieke wet– of regelgeving
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zullen echter niet gecompenseerd worden. De hier aan het woord zijnde
leden hadden hierover dan ook nog enige concrete vragen. Zal er in het
onverhoopte geval dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt
losgelaten, en daarmee de koopkracht van minima wordt aangetast,
sprake kunnen zijn van een bijstandscompensatie voor de gemeenten?
Zal er in het geval dat een jaarlijkse huurstijging als effect heeft dat de
koopkracht van de minima wordt aangetast, sprake kunnen zijn van
bijstandscompensatie voor de gemeenten?

Zal ingeval van een achterwege blijvende indexering van de normen
voor kwijtschelding van belastingen, waardoor de gemeenten hogere
belastinginkomsten zullen hebben, er toch sprake kunnen zijn van
compensatie voor de gemeenten doordat deze meer aanvragen zullen
krijgen voor bijzondere bijstand? De hier aan het woord zijnde leden
hadden tot slot nog een vraag met betrekking tot het gemeentelijk kwijt–
scheldingsbeleid. Zal er indien een gemeente een stringenter kwijtschel–
dingsbeleid voert dan de normaliter te hanteren «bovengrenzen» toch
sprake kunnen zijn van een bijstandscompensatie doordat wellicht meer
aanvragen om bijzondere bijstand in desbetreffende gemeente zullen
worden ingediend?

De leden van de fractie van Groen Links merkten op dat de colleges
van B. en W. van de gemeenten Groningen, Nijmegen en Dordrecht aan
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bij brief van 27 november
1990 hebben laten weten dat zij onvoldoende middelen uit het Gemeen–
tefonds krijgen om de declaraties bijzondere bijstand te voldoen. Deze
leden informeerden naar het antwoord dat deze gemeenten hebben
ontvangen.

Het was de leden van de G.P.V.-fractie opgevallen dat in de afgelopen
jaren de kosten van incidentele en periodieke bijzondere bijstands-uitke–
ringen met name fors waren gestegen bij de categorie ouder dan 65 jaar
(o.a. uit de bijlage bij de memorie van toelichting). Zal dat geen conse–
quenties hebben voor gemeenten met een verouderde bevolking? Zullen
met name groeigemeenten met een gemiddeld jonge bevolking niet
overhouden? Is hier ook een relatie met het feit dat de AAW-voorzie–
ningen maar tot 65 jaar gaan, waardoor ouderen meer dan gemiddeld
een beroep op de bijzondere bijstand moeten doen? Betekent dit niet dat
gemeenten met een vergrijsde bevolking tegemoet gekomen zouden
kunnen worden door wat meer mogelijkheden te bieden voor ouderen
om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen?

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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