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22 815 Regels met betrekking tot de verlenging van
voorzieningen aan gehandicapten (Wet
voorzieningen gehandicapten)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE
ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10september 1993

Hierbij zend ik u ter kennisname, mede namens de Staatssecretarissen
van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de brief van
heden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de verdeling
van middelen voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandi–
capten.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta
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Bij bovenvermelde brief vraagt u mijn aandacht voor de verdeling van
middelen ten behoeve van de uitvoering van de Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG). Deze middelen worden voor het grootste deel
verdeeld via een vast bedrag per inwoner, terwijl een ander deel via een
overgangsregeling, ex artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet
1984, wordt verdeeld. Gemeenten komen in 1994 en 1995 in
aanmerking voor deze overgangsregeling indien het verschil tussen de
verdeling van de historische uitgaven over 1991 en 1992 voor beneden
65-jarigen en een verdeling via een vast bedrag per inwoner, groter is
dan 2% van de algemene uitkering 1993.

U voorziet voor een aantal gemeenten grote financiële problemen
indien dit huidige verdeelvoorstel wordt gehandhaafd. Dit op grond van
een nadere bestudering van de feitelijke uitwerking van het verdeel–
voorstel voor individuele gemeenten en het beschikbaar komen van
nieuwe, meer complete gegevens betreffende de historische situaties. U
verzoekt om een herziening van het verdeelvoorstel. Daarbij stelt u voor
om voor de overgangsregeling uit te gaan van een verschil van 1% van
de algemene uitkering in plaats van de huidige 2%. Uw brief geeft mij,
mede namens de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, aanleiding tot het maken van de volgende opmer–
kingen.

Achtergronden bij de verdeling
Graag wil ik vooropstellen dat de verdeling van WVG-middelen geen

eenvoudig onderwerp is geweest. Het meest heikele punt bij de verdeling
is steeds geweest dat de historische situatie niet te vergelijken is met de
toekomstige situatie. De wijzigingen die optreden zijn niet alleen een
verruiming van de doelgroep tot ook de boven 65-jarigen, maar ook de
beleidsmogelijkheden die de gemeenten krijgen die de bedrijfsvereni–
gingen ontberen (daarop zijn wij in de nadere memorie van antwoord
WVG nog uitvoerig ingegaan).

De adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën
Ook de Raad voor de gemeentefinanciën heeft reeds twee keer een

advies uitgebracht over de verdeling. Op grond van de destijds bekende
historische verdeling schrijft de Raad dat het risico van een relatief grote
budgettaire overgangsproblematiek voor een groot aantal gemeenten
niet denkbeeldig is. De Raad stelt voor, zolang het huidige verdeelstelsel
geldt, de middelen te verdelen via een vast bedrag per inwoner, omdat
uit zijn onderzoek blijkt dat er geen differentiatie naar omvang van de
gemeente nodig is. Volgens de Raad biedt daarnaast toepassing van het
integratie-artikel, artikel 38, van de Financiële-Verhoudingswet 1984
voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de overgangspro–
blemen van die gemeenten die vanwege de overgangsregels van de
WVG in de eerste jaren na invoering met hoge kosten te maken krijgen.
Daarbij stelt de Raad een overgangsregeling voor waarvoor die
gemeenten in aanmerking komen waarvoor geldt dat een verdeling via
een vast bedrag per inwoner een groter verschil oplevert dan 2% van de
algemene uitkering van de desbetreffende gemeenten ten opzichte van
een bekende historische verdeling.

Achtergronden van de drempel van 2%
De door u aangevoerde argumenten zijn, mede gezien het advies van

de Raad, onvoldoende redenen mijn voornemen voor de overgangsre–
geling bij te stellen door de drempel te verruimen via een verlaging van
2% naar 1%. De belangrijkste overweging om de drempel te handhaven
op 2% is dat gemeenten door eigen beleid mogelijkheden hebben zelf
het verschil tussen 1% en 2% goeddeels te «overbruggen».
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Daarnaast hebben de gemeenten in 1993 reeds f 113,0 miljoen
ontvangen als compensatie in de voorbereidingskosten voor de WVG.
Zelf heeft u eerder al eens aangegeven dat deze middelen tevens
bedoeld waren als compensatie van eventuele tekorten voor de jaren
daarna.

Verder hebben de gemeenten ruimschoots de tijd gehad voorberei–
dingsmaatregelen te treffen om de kosten neerwaarts beheersbaar te
maken. De regelgeving geeft daarvoor uitdrukkelijk mogelijkheden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22815, nr. 274g


