
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 
Zitting 1980-1981 Nr. 70a 

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

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

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

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

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

MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 6 februari 1981 

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

1. Kan worden aangegeven in hoeverre kortingen op uitkeringen voor po-
litie vallen te rijmen met de hoge prioriteit die anderzijds de openbare veilig-
heid krijgt? 

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

Zijn de bewindslieden van oordeel, dat de politie - ondanks deze maatre-
gelen - zijn werk op verantwoorde wijze kan voortzetten? 

Gelden de maatregelen met betrekking tot niet betalen overwerk ook voor 
groepen/korpsen die niet de organieke sterkte hebben bereikt? 

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

De bewindslieden hebben in deze prioriteitsafweging de belangen van ge-
meenten en provincies zwaar laten wegen. 

2. Kunnen de bewindslieden aangeven op welke wijze dat in de op hun 
begroting doorgevoerde ombuigingsmaatregelen tot uitdrukking komt? 

Bij het tot stand brengen van de ombuigingen binnen de begroting van 
Binnenlandse Zaken voor 1981 - d i e voor circa f 75 miljoen de uitkering lager 
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onderwijs betreffen en voor circa f 30 miljoen de uitkering voordegemeente-
politie - is naar maatregelen gezocht die ook bij de gemeenten tot een mate-
riële aanpassing van het beleid kunnen leiden. 

De hoogte van de kapitaallasten van aanwezige onderwijsaccommodaties 
kunnen de gemeenten niet beïnvloeden. De ombuiging is mede daarom 
o.m. gerealiseerd door middel van maatregelen ten aanzien van de exploita-
tievergoeding per lokaal en per leerling en door een extra (eenmalige) verla-
ging van de component randvoorzieningen in het bedrag per leerling. In de 
exploitatiesfeer en bij de bepaling van de (omvang van de) randvoorzienin-
gen voor het onderwijs komt eigen beleid van de gemeentebesturen tot uit-
drukking. 

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

De ombuigingen op de uitkering lager onderwijs in 1981 zijn zodanig ge-
kozen dat zij of de hoogte van de uitkeringsbedragen in 1981 niet beïnvloe-
den of gemeenten in staat stellen het beleid aan te passen. Dit laatste houdt 
in, dat-voorzover een efficiënter beheer niet het nodige soelaas zou kun-
nen brengen - het voorzieningenniveau omlaag moet worden gebracht. Op 
het gebied van de zogenaamde randvoorzieningen bestaan wel mogelijkhe-
der. De afwegingen omtrent eventuele niveauverlagingen geschieden op 
gemeentelijk niveau binnen de totale financiële mogelijkheden. 

GRONDWETZAKEN 

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

Het wetsontwerp tot wijziging van artikel 208 van de Grondwet zal naar 
verwachting nog tijdens deze kabinetsperiode kunnen worden ingediend. 
Het overleg over het wetsontwerp tussen de betrokken bewindslieden be-
vindt zich thans in een eindfase. De vraag of het wetsontwerp vervolgens 
nog tijdens deze zittingsperiode door beide Kamers der Staten-Generaal zal 
(kunnen) worden behandeld valt nog niet met zekerheid te beantwoorden. 

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

De verwerping van wetsontwerp 14 222 door de Eerste Kamer heeft tot ge-
volg dat aan het in eerste lezing door beide kamers vastgestelde hoofdstuk 
Staten-Generaal van de herziene Grondwet thans nog een belangrijk gedeel-
te ontbreekt. Het Kabinet is van oordeel dat getracht moet worden het 
hoofdstuk alsnog te completeren. Daarom zullen twee nieuwe wetsontwer-
pen tot grondwetsherziening worden ingediend. Het ene wetsontwerp zal de 
bepalingen van wetsontwerp 14 222 omvatten waarmee beide kamers heb-
ben kunnen instemmen. Het andere wetsontwerp zal uitsluitend betrekking 
hebben op het voorzitterschap van de verenigde vergadering van beide ka-
mers. In dat laatste ontwerp wordt voorgesteld - het zal Uw kamer genoe-
gen doen - het Voorzitterschap dezer vergadering in handen van de voorzit-
ter der Eerste Kamer te laten. Ik heb bevorderd dat beide ontwerpen thans 
reeds om advies bij de Raad van State liggen. 
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BINNENLANDS BESTUUR 

1. Algemeen 

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

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

In de veronderstel l ing dat met «de huisvesting» word t bedoeld «de volks-
huisvest ing» is het regeringsbeleid ter zake niet gericht op central isatie van 
gemeentel i jke taken naar de (nieuwe) provincies. Zoals uiteengezet in de De-
central isatienota is het tegendeel , nameli jk decentral isatie van rijkstaken en 
bevoegdheden, het geval. Ook in het reger ingsvoornemen met betrekking 
tot de decentralisatie van de volkshuisvest ing zal eerst van een aanzienli jke 
taak voor de gemeenten op dit terrein worden ui tgegaan. 

2. Reorganisatie van het binnenlands bestuur 

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

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

7. Hoe denkt de Minister de gemeenten financieel in staat te stellen deze 
grotere uitgaven te bekostigen? 

De vraag of de huidige verdel ing van middelen tussen de bestuurslagen 
nog wel voldoet, kan naar onze mening niet los worden gezien van de vraag 
van de taakverdel ing. Zoals bekend staat deze met name in het kader van de 
decentral isatiegedachte, ter discussie. De f inanciële kant van de zaak word t 
daarbi j niet uit het oog ver loren. Wi j zijn in het algemeen van men ing dat, 
wanneer de gemeenten taken kri jgen opgelegd door de r i jksoverheid, de ge-
meenten ook f inancieel in staat moeten worden gesteld die taken te vervul -
len (voor zover daartoe na decentral isatie nog verpl icht), bij voorkeur door 
verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds. In dit verband wi jzen wi j 
erop dat over reger ingsvoornemens, die f inanciële consequenties hebben 
voor provincies en gemeenten, de provinciale besturen (of de I.P.O.'s) en de 
Raad voor de gemeentef inanciën moeten worden gehoord. Voor zover ge-
meenten op grond van hun au tonome bevoegdheden nieuwe taken aanpak-
ken, dienen zij zelf de middelen daartoe aan te wijzen of vr i j te maken. 

Vooral in kleine en/of plat te landsgemeenten brengt het toenemen van de 
werkzaamheden een grotere belasting in t i jd en werk van de wethouders 
met zich mee. 
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8. Deelt de Minister de opvatting, dat vooral in bedoelde gemeenten een 
betere vergoeding op haarplaats is, te meer nu hij van plan is, deze gemeen-
ten in de gelegenheid te stellen hoger personeel aan te trekken doordat de 
salariëring van de secretaris wordt opgetrokken (z.g. Ubink-norm) of denkt 
de Minister dit te bereiken door verkleining van het aantal schalen waar de 
gemeenten bij ingedeeld zijn? 

Ik ben thans in overleg met het Georganiseerd Overleg Burgemeesters 
over een herziening van de burgemeesterssalarissen. Gezien de samenhang 
met de wethoudersvergoedingen zal ik deze laatste opnieuw bezien aan de 
hand van de herziene burgemeesterssalarissen. Daarbij zal dan automatisch 
ook de vraag van de verkleining van het aantal gemeentelijke schalen aan de 
orde komen. 

3. Structurering van krachtige en gelijkwaardige bestuurslagen 

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

De maatschappelijke schaalvergroting en uitbreiding van de overheidsta-
ken heeft het overheidsoptreden en de maatschappelijke waardering daar-
van sterk beïnvloed. In de memorie van antwoord op het voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer met betrekking tot het ontwerp van Wet reorganisatie 
van het binnenlands bestuur is uiteengezet dat de gevolgen van schaalver-
groting en intensivering van de overheidszorg zich aanvankelijk het duide-
lijkst manifesteerden op het niveau van de rijksoverheid en de gemeenten. 
Op het niveau van het Rijk leidde de schaalvergroting ertoe dat steeds meer, 
in oorsprong door provincie of gemeente behartigde taken naar het centrale 
niveau werden overgeheveld. Waar deze ontwikkeling gepaard ging met een 
sterke uitbreiding van het zorggebied van de overheid ontstond op rijksni-
veau een grote concentratie van de overheidsactiviteiten. Het rijksapparaat 
groeide sterk evenals de voor deze activiteit benodigde financiële middelen. 
Verkokering, dirigisme, problemen ten aanzien van de beheersbaarheid, 
sluipende centralisatie, vermindering van het democratisch gehalte waren 
de belangrijkste gevolgen. Op het niveau van de gemeenten ontstond een 
wirwar van gemeenschappelijke regelingen waarvan een aantal in de vorm 
van een zogenaamd gewest of pregewest. Een van de gevolgen van deze 
ontwikkeling is dat de burger het zicht op het bestuur verliest en weinig in-
breng heeft. Bovendien is er in veel gevallen indien een gemeente in veel be-
langrijke gemeenschappelijke regelingen participeert sprake van een sterke 
vermindering van de invloed van de gemeenteraad op het gemeentelijke be-
leid. Ten slotte dient te worden genoemd het verminderen van de mogelijk-
heden tot afweging van verschillende zaken tegen elkaar en het komen tot 
een integraal beleid, indien door deelname aan gemeenschappelijke regelin-
gen over belangrijke onderdelen van het gemeentelijke beleid, ook in pro-
vinciaal opzicht, of door toenemende centalisatie naar rijksniveau elders 
wordt beslist over in essentie gemeentelijke zaken. 

Versterking positie provincies 

Op blz. 15 van de memorie van toelichting staan onder nieuwe provinciale 
taken onder andere huisvesting en volksgezondheid. 

10. Kan de Minister nader uiteenzetten hoe hij deze centralisatie van be-
voegdheden van gemeenten naar provincies ziet? 

Allereerst moet erop worden gewezen dat het toekennen van nieuwe ta-
ken en bevoegdheden aan de provincie niet automatisch gepaard gaat met 
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overdracht van gemeentel i jke taken en bevoegdheden aan diezelfde prov in-
cie. Wat betreft de volkshuisvest ing heb ik reeds hiervoor opgemerkt dat 
daar geen sprake is van central isatie, integendeel zelfs. 

Op het terrein van de volksgezondheid is inmiddels bij Tweede nota van 
wi jz ig ingen het we tson twerp reorganisatie b innenlands bestuur in die zin 
gewi jz igd dat de zogenaamde negatieve lijst en daarmee het voorstel tot 
overgang van de gemeentel i jke gezondheidsdiensten naar de provincie is 
komen te verval len. Daarnaast kan het wetsontwerp voorzieningen gezond-
heidszorg worden genoemd waar in de provincie en t rouwens ook de ge-
meenten n ieuwe taken worden toegekend, zonder dat er een overdracht 
plaatsvindt van gemeentel i jke taken en bevoegdheden naar de provincie. Het-
zelfde geldt over igens ook voor de al eerder tot stand gekomen Wet Zieken-
huisvoorzieningen. 

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

11. Heeft de Minister kennis genomen van de rede van de Commissaris 
der Koningin in Friesland, waarin hij voor de provincie ook het dualistisch 
systeem bepleit en v</elke is het standpunt van de Minister hierover? 

De Commissaris in Friesland heeft bij een toespraak ter gelegenheid van 
de opening van het n ieuwe gemeentehuis van Dantumadeel opgemerkt dat 
hij bij verdergaande decentral isatie ook voor de provincie een dualist isch 
systeem van belang achtte. Ik zie geen reden tot en ben ook een apert tegen-
stander van verander ing van het in wezen monist ische systeem in de prov in-
cie. Genoemde Commissar is der koningin bepleit onder andere dat zeer veel 
taken van het Rijk b innen het kader van de provinciale overheid dienen te ko-
men evenals de RARO dit bepleit. Juist daarin zien zij een versterking van 
het provinciaal bestuur. In an twoord op vraag 20, nota naar aanleiding van 
het verslag (stuk nr. 12) duidt de Minister enkele n ieuwe provinciale taken 
aan. 

12. Wil de Minister nog eens nagaan of ook andere taken voor decentrali-
satie in aanmerking komen? 

In dit verband volsta ik met een verwi jz ing naar de Decentralisatienota die 
eind vor ig jaar is gepubl iceerd. Daarin word t een overzicht gegeven van het 
beleid dat de regering op dit terrein voert. Daarnaast is bij de nota een lijst 
van onderwerpen gevoegd, die zich naar het oordeel van het kabinet lenen 
voor bestudering van decentral isat iemogel i jkheden. 

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

13. Welke gevolgen zouden of zullen deze hebben voor de omvang van 
het departement van Binnenlandse Zaken en van andere departementen, 
inclusief eventuele overplaatsing of overgang van rijkspersoneel? Want ook 
hiervoor zal de regel minder meer dan moeten gelden. 

De consequenties die de decentralisatie in personeel opzicht zal hebben, 
zullen per over te dragen taak moeten worden vastgesteld. Dat vooropge-
steld, dient het streven erop te zijn gericht dat in geval van overdracht van 
rijkstaken uiteindel i jk de bezetting van de desbetreffende departementen in 
overeenkomst ige mate word t ingekrompen, terwi j l die van de lagere over-
heden zal moeten worden ui tgebreid. Per geval zullen belangri jke verschi l-
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len te constateren zijn in de mate waarin de totale personeelsbehoefte naar 
aard en omvang zal veranderen. Ook zullen wijzigingen in deze sfeer bij voor-
keur gefaseerd en in de tijd gespreid moeten worden doorgevoerd. In ieder 
geval zal moeten worden geprobeerd in overleg tussen de betrokken over-
heden te komen tot een zoveel mogelijk elders herplaatsen van personeel 
van wie de taak op rijksniveau wordt afgebouwd. 

14. De Minister spreekt over verkleining van de provinciale schaal. Welke 
normering legt de Minister hierbij aan, die van de omvang van de bevolking, 
de oppervlakte, het takenpakket of mogelijk het feit dat de provincie al of niet 
in de zogenaamde randstad ligt? 

Verkleining van de provinciale schaal zal, zoals reeds eerder uiteengezet in 
de Vraagpuntennota slechts langs de weg der geleidelijkheid kunnen wor-
den bereikt. Naast de budgettaire mogelijkheden, spelen verschillen in ur-
gentie en verschillen in omstandigheden en in ontwikkelingsstadium in de 
onderscheiden delen van het land hierbij een belangrijke rol. Het uiteindelijk 
te bereiken aantal provincies en hun grenzen zal afhankelijk zijn van een aan-
tal factoren, zoals de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de 
binnenkort in procedure te brengen voorstellen, de decentralisatie van rijks-
taken, de toedeling van taken aan provincies in de specifieke wetgeving, de 
ontwikkeling ten aanzien van de zogenaamde regionale problematiek, de 
evaluatie van de gevolgen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en uiteraard de resultaten van overleg met alle bij de herindeling betrok-
ken bestuurlijke instanties. 

Belangrijke ijkpunten bij de voortgang van het proces van provinciale her-
indeling zijn voorts de indeling van de provincies in samenwerkingsgebie-
den, zoals is voorgesteld in het ontwerp voor een nieuwe wet gemeenschap-
pelijke regelingen en de gevolgen van het verbod, neergelegd in dat ont-
werp, aan het bestuur van een bij gemeenschappelijke regeling ingesteld 
openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan de bevoegdheid toe te ken-
nen ten aanzien van het door de besturen der deelnemende gemeenten te 
voeren beleid te coördineren, te plannen of te sturen. 

15. Is het niet inconsequent te pleiten voor grotere gemeenten opdat de 
bestuurskracht groter wordt en anderzijds voor kleinere provincies ondanks 
verzwaring van provinciale taken? 

Sedert de vorige eeuw heeft zich een maatschappelijke schaalvergroting 
voltrokken, waarvan het einde nog niet in zicht is. Een van de belangrijkste 
gevolgen hiervan is dat zich talrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan die 
de draagkracht van een gemeente te boven gaan. In feite zijn het problemen 
die een bovengemeentelijke, feitelijk een regionale aanpak vergen. De pro-
vincie is voor het vervullen van een taak in dezen veelal noch naar schaal 
noch naar begrenzing optimaal geschikt en in een aantal gevallen uit een 
oogpunt van optimale inzet van bestuursinstrumenten ook niet de eerst 
aangewezen instantie. De gemeente is, zogezegd, te klein, de provincie te 
groot. Deze regionale problematiek vormt een van de grootste barrières 
voor een naar bevrediging functionerend binnenlands bestuur. De gedach-
tenvorming hierover heeft reeds een lange geschiedenis. Geruime tijd 
meende men de oplossing hiervoor te moeten zoeken in een vierde be-
stuurslaag, de zogenaamde gewesten. 

In de eerste helft van de jaren zeventig is deze mogelijkheid, o.m. vanwege 
toenemende ondoorzichtigheid van het bestuur, verworpen en sindsdien is 
getracht een oplossing te vinden in het waar mogelijk ineenschuiven van de 
provinciale en regionale schaal. Een mogelijkheid die verkleining van de 
provinciale schaal gewenst maakt. De kwestie van de kleine gemeenten 
vormt een problematiek op zich. Vele gemeenten zijn te klein om de taken, 
die op lokaal niveau moeten worden uitgeoefend, naar behoren te vervullen. 
Dit kan worden opgelost door vergroting van gemeenten door middel van 
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herindeling, en het daardoor scheppen van grotere bestuurskracht, ook ten 
opzichte van het Rijk. 

16. In sommige gedachtengangen wordt aan de provincie naast een coördi-
nerende ook een bestuurlijke bevoegdheid ten opzichte van de gemeenten 
gegeven. Vindt de Minister het juist een, zij het klein, deel van de gemeente-
lijke bevoegdheid in handen te leggen van de provincie? 

Ervan uitgaande dat onder meer uit een oogpunt van kostenbeheersing en 
overzichtelijkheid zo min mogelijk bestuursinstanties zich met dezelfde za-
ken moeten bezighouden en ervan uitgaande dat in een aantal gevallen be-
sluitvorming - in overleg met de betrokken gemeentebesturen - moet 
plaatsvinden over zaken waarin duidelijk bovengemeentelijke belangen aan 
de orde zijn, ligt het voor de hand aan versterking van de provinciale rol te 
denken. 

17. Hoever is de voorbereiding van een wetsontwerp tot verandering van 
de zogenaamde verdeelsleutel van het Provinciefonds - mede naar aanlei-
ding van het op aandrang van de beide kamers verrichte onderzoek - gevor-
derd? 

Op basis van het verrichte onderzoek is een concept-wetsontwerp tot wijzi-
ging van de Provinciewet (herziening regeling Provinciefonds) opgesteld dat 
om advies is gezonden naar de provinciale besturen. De adviezen worden 
circa 1 februari 1981 verwacht. Het streven is erop gericht om het wets-
ontwerp nog tijdens de huidige kabinetsperiode bij de Tweede Kamer in te 
dienen. 

Gemeenschappelijke regelingen 

18. Zijn de bewindslieden zich bewust van het feit dat bij gemeenschap-
pelijke regelingen in het algemeen niet de raad maar het college van burge-
meester en wethouders de eerste aangewezene is en in kleine gemeenten 
zelfs de burgemeester om de gemeenten te vertegenwoordigen? 

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

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

Allereerst zij erop gewezen, dat artikel 129 van de gemeentewet van kracht 
blijft, op grond waarvan de leden van het college en de burgemeester ver-
antwoording verschuldigd zijn voor het door hen c.q. hem gevoerde beleid. 
Daarnaast zijn er in het wetsontwerp gemeenschappelijke regelingen voor-
zieningen getroffen tegen het in de vraag gesignaleerde gevaar. Zo wordt 
onder meer bepaald, dat colleges van burgemeester en wethouders niet 
overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen machtiging van 
de gemeenteraden. 

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

19. Heeft de Minister zich reeds een denkbeeld gevormd omtrent de fi-
nanciering van deze organen? 

De ontwerp-wet gemeenschappelijke regelingen schept een vernieuwd 
kader voor samenwerking van gemeenten op het gebied van gemeentelijke 
taken. Het ontwerp verbiedt echter deze samenwerkingsorganen coördina-
tie, planning en sturing van het gemeentelijk beleid, althans voor zover dat 
tot een zekere hiërarchie tussen samenwerkingsorgaan en deelnemende ge-
meenten leidt. De stelling dat de regionale samenwerkingsorganen het regio-
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nale gat moeten vullen is naar onze mening derhalve niet geheel juist; 
slechts een deel van de regionale taken zal in intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden kunnen worden behartigd. Daar waar dwingend ingrijpen in 
(inter)gemeentelijke zaken met het oog op bovengemeentelijke belangen 
nodig is, is in onze conceptie de provincie de eerst aangewezen instantie 
daarvoor. 

Aangezien het bij samenwerkingsorganen op basis van de nieuwe wet ge-
meenschappelijke regelingen zal gaan om gezamenlijke uitoefening van zui-
ver gemeentelijke taken, behoeft geen apart financieel rijkskader voor het 
functioneren van deze organen te worden geschapen. De gemeenten dienen 
zelf voor de bekostiging zorg te dragen. 

Gemeentelijke herindeling 

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

20. Zal het op blz. 18 van de memorie van toelichting gesuggereerde tijd-
stip van indiening worden gehaald? 

Inderdaad heeft het in mijn bedoeling gelegen, te bevorderen dat op korte 
termijn een ontwerp van wet tot wijziging van de thans in de artikelen 
157-166 van de gemeentewet geregelde procedure om te komen tot voor-
stellen voor wijziging van de gemeentelijke indeling zou kunnen worden in-
gediend. De reacties van de zijde van het Interprovinciaal Overleg en de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten noopten tot nadere bezinning op de in 
eerste instantie gelanceerde ideeën. Mede daardoor en gelet op de daarna 
overigens nog geboden adviesprocedures zie ik dan ook zeer tot mijn spijt 
geen mogelijkheid meer om te bewerken dat een desbetreffend wets-
ontwerp nog binnen de huidige kabinetsperiode aanhangig wordt gemaakt. 

21. Beschikt de Minister reeds over enigszins betrouwbare gegevens be-
treffende: 

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

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

a. Ik zou voorop willen stellen dat onderzoek op dit terrein nog maar be-
perkt heeft plaatsgevonden, niet in het minst omdat de kwaliteit van het be-
stuurlijk functioneren in niet onaanzienlijke mate mede wordt bepaald door 
factoren die niet op een algemeen geldende noemer te brengen zijn, zoals 
de persoonlijke invulling van de functie in het bestuur, de denkbeelden be-
treffende een optimale organisatie en de invloed van bijzondere omstandig-
heden. Het mag een allerminst eenvoudige opgave genoemd worden om uit 
een resultante van zoveel vaak moeilijk meetbare factoren de invloed van 
een gemeentelijke herindeling te herleiden. In de onderzoekingen, die zijn 
verricht, worden bruikbare gegevens geleverd over de organisatie van het 
proces van herindeling, en zijn eerste aanzetten gegeven voor een analyse 
van de effecturering van de gestelde doeleinden, waarbij ook aandacht is be-
steed aan de waardering van burgers en bestuurders over het bestuurlijk 
functioneren van de gemeente. Ik denk hierbij met name aan de recente on-
derzoekingen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. 

b. Het financieel inzicht is nog dermate fragmentarisch, dat nog geen al-
gemene conclusies kunnen worden getrokken. Bij de voorbereiding van wets-
ontwerpen tot herindeling wordt getracht de financiële gevolgen zo goed 
mogelijk in te schatten. Het streven is er op gericht door onder meer aanpas-
sing van het verdeelsysteem, fricties zo veel mogelijk te voorkomen. Als 
voorbeeld daarvan kan worden genoemd: de voorgenomen invoering per 1 

Eerste Kamer, zitting 1980-1981,16 400 VII enz., nr. 70a 8 



januari 1981 van een ontwerp-besluit gemeentelijke herindeling, dat beoogt 
het verlies van het vaste bedrag in de uitkeringen van het Gemeentefonds 
gedurende 5 jaar te compenseren, voor zover althans dit verlies niet wordt 
verevend door de eventuele toenamen van de uitkeringsbedragen per inwo-
ner. 

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

22. Is het waar, dat in 1979 de incidentele grenswijziging Zutphen l\Narns-
veld is ingebracht in de streeksgewijze herindeling van deze regio? 

Is het eveneens waar dat in de thans ter tafel liggende alternatieven van 
deze streeksgewijze herindeling het oorspronkelijke herindelingsplan Zut-
phen/Warnsveld is gehandhaafd? 

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

De kwestie over de grenswijziging rond Zutphen en dan met name de 
vraag of daarbij tot opheffing van de gemeente Warnsveld moet worden 
overgegaan sleept reeds lang. De vele argumenten voor en tegen dergelijke 
maatregel hebben mij ertoe gebracht met het provinciaal bestuur van Gel-
derland af te spreken dat deze zaak in ruimer verband, i.c. een streeksgewijze 
gemeentelijke herindeling van het gebied, zal worden bezien. Als ik goed 
ben geïnformeerd, dan is het zo, dat in alle alternatieven die voor een 
streeksgewijze herindeling kunnen worden gekozen, de samenvoeging van 
Zutphen en (een deel van) Warnsveld als constant element meespreekt. Ik 
voel er echter niets voor om die samenvoeging dan meer afzonderlijk, op ba-
sis van de ter zake reeds eerder plaatsgevonden hebbende procedure, aan-
hangig te maken. Ik acht het juister te wachten totdat de procedure omtrent 
die meer omvattende herindeling is afgerond. 

4. Financiën Binnenlands Bestuur 

23. Na uitvoerige discussie nam deze Kamer op 7 maart 1972 een motie 
aan over de werking van artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet. In de 
daarop volgende miljoenennota gaf de Regering impliciet aan aan de motie 
uitvoering te zullen geven. Desondanks is door de jaren heen verschil van 
mening blijven bestaan over de betekenis van genoemd artikel 5. Deze dis-
cussie is actueler geworden door de jongste ombuigingsmaatregelen en 
met name in verband met het niet toekennen van de volledige prijscompen-
satie. Men betwijfelde of deze ombuigingen, meer in het bijzonder het niet 
toekennen van de volledige prijscompensatie, zich verdragen met artikel 5 
van de Wet. Gelet op de wetshistorie en de discussie rond eerdergenoemde 
motie, waar de Kamer zich verenigde met de interpretatie van de indiener 
van de motie, rijzen vragen. Het antwoord van de Minister van Financiën, ge-
geven op 19 juni 1980 opvragen van de heren Rienksen Van Ooijen (Hande-
lingen blz. 5490) overtuigt niet. 

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

De ondergetekenden zien geen reden om in te gaan op de suggestie om te 
bevorderen, dat de Raad van State advies wordt gevraagd over een ver-
meende strijd met artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet 1960. Wij zijn 
van opvatting, dat de wijze van toepassing van de onderhavige wettelijke 
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bepaling niet strijdig is met de bedoelingen van de wet. In wezen komt deze 
er op neer, dat de verplichting tot vaststelling van een uitkering ter bestrij-
ding van de redelijkerwijs te dragen kosten van het onderwijs onmogelijk 
kan uitgaan boven de verantwoordelijkheid van de regering voor de positie 
van 's Rijks kas. Het is de laatste verantwoordelijkheid die mede de hoogte 
van de onderwijsuitkering bepaalt. 

24. Kunnen de resultaten van het onderzoek betreffende de onderwijste-
korten van de vier grote gemeenten (memorie van toelichting, blz. 23) aan 
de Kamer worden overgelegd? 

De onderzoeken naar de verschillen tussen de onderwijsuitgaven van de 
vier grote gemeenten en de desbetreffende vergoedingen van het Rijk en uit 
het Gemeentefonds en ook het overeenkomstige onderzoek voor de groei-
kernen ondervinden enige vertraging. De - tijdrovende - verzameling van de 
gegevens is daaraan debet. De resultaten van deze deelonderzoeken naar de 
financiële tekorten van de gemeenten op het onderwijs zullen - zij het niet 
op korte termijn - eveneens aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal worden aangeboden. 

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

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

De daar genoemde schriftelijke uiteenzetting wordt graag ontvangen. 

De circulaire betreffende de uitkering gewoon lager onderwijs voor het 
uitkeringsjaar 1981 is eerst op 26 september 1980 verschenen. Nochtans 
hebben de gemeenten op zo'n tijdstip wel mogelijkheden om haar beleid ten 
aanzien van bijvoorbeeld omvang en samenstelling van het pakket rand-
voorzieningen voor het onderwijs af te stemmen op de in het komende jaar 
te verwachten - verminderde - middelen uit het Gemeentefonds. Uiteraard 
vraagt een dergelijk aanpassing een doelbewuste keuze van de gemeente-
besturen. Men zal bijvoorbeeld moeten snoeien in de desbetreffende voor-
zieningen, dan wel een verlaging van kosten dienen te bewerkstelligen, bij 
voorbeeld door voor het schoolzwemmen een onderbijdrage te vragen of te 
verhogen. Eveneens in de sfeer van de zogenaamde kwaliteitsbepalende 
kosten per leerling en van de technische kosten per lokaal zijn er in het alge-
meen mogelijkheden om bezuinigingen tot stand te brengen, onder meer 
door een efficiënter beheer. 

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

26. Bestaat er enig inzicht welke de cumulatieve effecten per gemeenten 
zijn geweest over de jaren 1979, 1980 en 1981 van herverdelingen en andere 
maatregelen. 

Voor wat betreft de herverdelingsmaatregelen ten aanzien van de algeme-
ne uitkering van het Gemeentefonds kan het volgende worden opgemerkt. 

Voor het jaar 1979 gaat het om de volgende maatregelen: 
1. een verhoging van het bedrag per eenheid van de verfijning sociale 

structuurvanf 120totf 170; 
2. het niet aan een maximum per inwoner binden van de uitkeringen op 

grond van het interim-maatstaf bebouwing. 
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De individuele gemeenten, die betrokken zijn bij deze herverdelingsopera-
tie, ondervinden hiervan uitsluitend voordeel. 

Bij maatregel 1 betrof het 137 gemeenten en bij maatregel 2 ging het om 3 
gemeenten. 

In 1980 vond de invoering van het bedrag per woning plaats onder gelijk-
tijdige en per groottegroep verschillende verlaging van de schaalbedragen 
per inwoner. Deze verklaring was zodanig dat de gemeente die in haar groot-
tegroep de hoogste gemiddelde woningbezetting heeft - althans voor zover 
deze niet hoger is dan 4 - noch voor- noch nadeel ondervindt van de combi-
natie van maatregelen. 

In 1980 hadden 11 gemeenten een hoger gemiddelde woningbezetting 
dan 4. Deze gemeenten ondervonden daardoor nadeel van de herverdeling. 

Ingaande 1981 zijn de volgende herverdelingsmaatregelen gepland: 
1. de verhoging van het bedrag per woning met f 9 (excl. uitkeringsper-

centage), onder gelijktijdige en per groottegroep verschillende verlaging 
van de schaalbedragen; 

2. de integratie van (een deel van) het uitkeringsonderdeel sociale zorg in 
de algemene uitkering; 

3. de wijziging van de verfijning sociale structuur. Deze wijziging komt 
neer op een uitbreiding van de indicatoren voor de sociale structuur van een 
gemeente (aantal invaliditeitspensioentrekkers) en een differentiatie in de 
uitkeringsbedragen naar soort uitkeringsgenietenden; 

4. de overheveling van de vergoeding voor de zogenaamde mansbespa-
rende verkeerslichten van de begroting van Binnenlandse Zaken naar het 
Gemeentefonds; 

5. de invoering van een verfijning wijziging gemeentelijke indeling. 
Voor de hierboven genoemde maatregelen is onderzoek uitgevoerd naar 

de gecumuleerde effecten in 1981 per individuele gemeente. De resultaten 
van dat onderzoek met betrekking tot de totaaleffecten van de herverdeling 
laten zien dat: (bedragen per inwoner + inwonerequivalent) 

- 10% van de gemeenten nadeel ondervindt; 
- het nadeel varieert van f 0,01 tot f 6,96; 
- van de nadeelgemeenten 92% een nadeel van minder dan f 2,50 heeft; 
- 70% van de nadeelgemeenten behoort tot de gemeenten met minder 

dan 20 000 inwoners; 
- 86% van de gemeenten een voordeel heeft van minder dan f 10; 
- 82% van de voordeelgemeenten behoort tot de gemeenten met minder 

dan 20 000 inwoners. 
Naar aanleiding van de beslissing van de regering om de motie van de 

heer Rienks die erop gericht was de B.K.R. buiten de integratie van het on-
derdeel sociale zorg te laten, ten uitvoer te brengen zullen bovengenoemde 
uitkomsten nog wijziging kunnen ondergaan. Voor wat betreft de effecten 
van de andere in het verslag genoemde maatregelen kan het volgende wor-
den opgemerkt. 

Het wetsontwerp tot wijziging van de WSW is nog niet door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in openbare behandeling genomen. 

Over de jaren 1979 en 1980 zijn uiteraard geen effecten te verwachten, 
aangezien de inwerkingtreding van de Wet voorzien is op 1 januari 1981. Het 
is niet uitgesloten dat, bij aanvaarding van het wetsontwerp door de Staten-
Generaal, de invoeringsdatum op 1 januari 1982 zal worden bepaald, zodat 
ook voor 1981 geen effecten zijn te verwachten. 

Overigens is een van de uitgangspunten van het wetsontwerp dat de wijzi-
ging van het financieringsstelsel op zichzelf geen verzwaring van financiële 
lasten, noch voor het Rijk noch voor de gemeenten, met zich mag brengen. 
Per saldo zal naar verwachting een netto-voordeel voor de gemeenten op-
treden. Voor individuele gemeenten kan een betrekkelijk gering nadelig ef-
fect optreden. Voor laatstgenoemde gevallen is overigens een ruime over-
gangsregeling voorzien. 

De invoering van de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk heeft 
geen herverdelingseffecten. De op het moment van invoering bestaande si-
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tuatie is voor enkele jaren bevroren. Pas in 1982 kunnen (kleine) verschuivin-
gen optreden. 

De invoering van de capaciteitsvergoeding met betrekking tot de uitkering 
gewoon lager onderwijs heeft volgens de opgaven van de gemeenten ter 
verkrijging van een voorschot op de uitkering gewoon lager onderwijs 1980 
voor 553 gemeenten een voordelig en voor 258 gemeenten een nadelig ef-
fect. Van deze laatste gemeenten bedraagt de achteruitgang ten opzichte 
van het opslagsysteem voor 168 gemeenten minder dan f 5 per inwoner, 
voor 67 gemeenten f 6 t/m f 9 per inwoner en voor 23 gemeenten f 10 of 
meer per inwoner. Deze cijfers kunnen overigens niet als hard worden aan-
gemerkt aangezien de gemeenten nog niet vertrouwd waren met het nieuwe 
vergoedingssysteem. Bovendien is het onmogelijk om per gemeente die ef-
fecten te elimineren die geen betrekking hebben op de capaciteitsvergoe-
ding, maar op ombuigingen zoals de lagere vergoeding voor stichtingskos-
ten van noodlokalen en vervangende bouw. 

Bij het opslagsysteem komen bij kleinere gemeenten van jaar tot jaar aan-
zienlijke schommelingen voor in de hoogte van de uitkering, afhankelijk van 
het feit of er een leerkracht meer of minder is. Het ene jaar kan daardoor het 
opslagvergoedingensysteem en het andere jaar het capaciteitsvergoedin-
gensysteem gunstiger uitvallen. Vooreen uitvoeriger toelichting mogen wij 
u verwijzen naar het wetsontwerp Beheersing Huisvestingsvoorzieningen 
KO-LO (Kamerstuk 15 803), blz. 19 van de Memorie van Toelichting, blz. 8 
van de Memorie van Antwoord (stuk nr. 6) en blz. 5 van de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag (stuk nr. 9). 

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

Aan de overzijde is meegedeeld (Handelingen blz. 376 middenkolom) dat 
f 44 min. is gevonden door de bedragen te verminderen die ter beschikking 
stonden voor de vaststelling van de definitieve onderwijsuitkeringen vanaf 
1969. 

27. Wat betekent deze mededeling in concreto? 
Zijn de ombuigingen nog met terugwerkende kracht tot 1969 doorge-

voerd? 

In de reeds eerder vermelde circulaire van 26 september 1980 is op blz. 3 
aangegeven dat van de ombuiging van f 74,9 min. in 1981 f 44 min. kan wor-
den afgenomen van de bedragen die vanaf de uitkeringsjaren 1969 nog ter 
beschikking staan. De uitkeringen buitengewoon onderwijst/m 1974en de 
uitkeringen gewoon lager onderwijs t/m 1971 zijn vastgesteld, terwijl de 
vaststelling t/m 1976 voor het g.l.o. de komende maanden zal plaatsvinden. 
Een deel van de f 44 min. kan geput worden uit de over deze uitkeringsjaren 
ter beschikking gestelde begrotingsgelden, die niet geheel voor de uitkering 
benodigd blijken. De rest kan gevonden worden uit de nog ter beschikking 
staande begrotingsgelden voor de uitkeringsjaren vanaf 1975 voor het bui-
tengewoon onderwijs en vanaf 1977 voor het gewoon lager onderwijs zon-
der dat dit tot verlaging van de totale uitkeringen aan de gezamenlijke ge-
meenten zal leiden. 

Het nog ter beschikking staande bedrag ex artikel 12 van de Comptabili-
teitswet 1976 voor de uitkeringsjaren t/m 1977 en de verplichtingenbedra-
gen voorde uitkeringsjaren 1978 t/m 1980 zullen dienovereenkomstig wor-
den aangepast. 

28. Zijn er al beleidsbeslissingen genomen met betrekking tot de Wet Uit-
kering Wegen (zie Hand. 377 l.k.j? 

Een concept-wetsontwerp inzake wijziging van de Wet Uitkeringen Wegen 
is inmiddels om advies naar de provinciale besturen, de Raad voor de ge-
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meentefinanciën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie 
van Waterschappen gezonden. Een afschrift is ter kennisneming aan de 
Tweede Kamer gezonden (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400, hoofd-
stuk XII, nr. 46). 

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

29. Kan aan dit begrip nadere inhoud worden gegeven ? 

In zijn algemeenheid is het artikel 12-beleid erop gericht om, binnen de ka-
ders van de Financiële-Verhoudingswet 1960, het aantal artikel 12-gemeen-
ten zo klein mogelijk te houden. Het gevoel, dat de ruimte voor artikel 12-ge-
meenten beperkt is, is in dit verband terecht. In deze lijn wordt ook de ver-
scherping van het artikel 12-beleid, zoals dat in de circulaire van detoenma-
lige Staatssecretaris Polak is verwoord, strikt toegepast om te voorkomen 
dat wordt getracht de noodzakelijke ombuigingen, die alle gemeenten tref-
fen, via artikel 12 te ontlopen. 

Zo wordt voor nieuwe aanvragen onder meer zeer kritisch bezien welke de 
onderliggende factoren van de ontstane tekortsituatie zijn. Bedacht moet 
worden, dat het bedrag, dat in het Gemeentefonds beschikbaar is voor het 
verstrekken van aanvullende steun ex artikel 12 Financiële-Verhoudingswet 
in mindering komt op het totaalbedrag, dat voor verdeling over alle gemeen-
ten in aanmerking komt. 

30. Algemeen bestaat toch al het gevoel, dat de ruimte voor artikel 12-ge-
meenten minimaal is. Hoeveel aanvragen zijn inmiddels ontvangen op 
grond van artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet? 

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

Er hebben zich per 1 januari j l . 13 gemeenten aangemeld vooreen eerste 
aanvullende bijdrage voor 1981. Zes hiervan zijn gemeenten, wier aanvul-
lende uitkering per ultimo 1980 afliep. Dit betekent dat er 7 nieuwe gevallen 
zijn aangemeld, waarvan 2 voorwaardelijk (Dordrecht en Boskoop). Dit aan-
tal wijkt niet noemenswaard af van dat van vorig jaar. Het totaal aantal «in 
zorg» zijnde gevallen (a.b. en a.u.) loopt ook in 1981 terug (van 56 naar 49), 
nu een groot gedeelte van de a.u.-gevallen waarvan de aanvullende uitke-
ring per ultimo 1980 afliep, geen verzoek heeft gedaan om een nieuwe 
a.b./a.u.-cyclus. 

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

31. In hoeverre wordt hier rekening gehouden met en worden consequen-
ties getrokken uit welstandseisen gesteld krachtens de Woningwet en bouw-
verordening? 

Volgens artikel 6 van het Bouwbesluit Lager Onderwijs moet een school-
gebouw «in alle opzichten degelijk, eenvoudig en doelmatig van uitvoering 
zijn en een bij het karakter van het gebouw passende architectonische vorrrv 
geving hebben». 

Met buiten dit kader ontwikkelde eisen van welstand zal geen rekening 
kunnen worden gehouden indien deze eisen tot hogere kosten zouden lei-
den dan die waarvan de vergoeding uitgaat. Deze meerkosten worden niet 
noodzakelijk geacht. De richtlijnen in de circulaire hebben overigens niet al-
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leen betrekking op de bouwkosten maar moeten tevens als energiebesparen-
de maatregelen worden gezien. De hoogte van de stookkosten wordt im-
mers mede bepaald door de oppervlakte en buitenomwanding van het ge-
bouw. De vergoedingen voor het gewoon lager onderwijs hebben als uit-
gangspunt gediend voor de bepaling van het bedrag per m2. Wij zien geen 
reden om het buitengewoon onderwijs in dit opzicht afwijkend te behande-
len. 

32. Bestaat bij de bewindslieden al enig inzicht in de financiële conse-
quenties voor de gemeenten van de volgende beleidsmaatregelen, door het 
Rijk genomen c.q. te nemen: 

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

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

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

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

aal-culturele activiteiten in verband met het toekennen van verantwoorde-
lijkheid van de steunfunctie aan provincies (bij voorbeeld voor muziekscho-
len)? 

Ada 
De financiële consequenties voor de gemeenten van de wijziging wet soci-

ale werkvoorziening kunnen zich in het bijzonder voordoen als gevolg van 
(a) de vereenvoudiging van het financieringsstelsel en (b) de opschuiving 
van niet-batenopleverende objecten naar batenopleverende objecten. Bij de 
vereenvoudiging van het financieringsstelsel gaat het, macro gezien, om 
een budgettair neutrale operatie, waarbij het niet is uitgesloten dat de ge-
meenten per saldo een klein voordeel zullen ondervinden. Voor individuele 
gemeenten, die nadeel zouden ondervinden van de toepassing van het voor-
gestelde financieringsstelsel, is een overgangsbepaling getroffen. Voor de 
effecten van de voorgenomen wijziging van het financieringsstelsel van de 
wet sociale werkvoorziening voor de individuele gemeenten verwijzen wij 
naar de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot wijziging van de wet 
sociale werkvoorziening (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16429, nr. 6, blz. 
11 e.v.). Ten aanzien van de vraag naar de financiële consequenties van de 
opschuiving van niet-batenopleverende objecten naar batenopleverende ob-
jecten kan worden opgemerkt, dat een dergelijke opschuiving zeker niet in al-
le gevallen zal optreden. Onder bepaalde voorwaarden immers, behouden 
niet-batenopleverende objecten ook na de wetswijziging hun bestaansrecht. 

Bovendien heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken in de voornoemde 
Memorie van Antwoord er begrip voor getoond, dat in gevallen waarin ge-
meenten niet in staat zijn om voor normale - maar in WSW-verband uitge-
voerde - taken, aanstonds een adequate vergoeding te betalen, aanvankelijk 
slechts een beperkte vergoeding wordt vastgesteld. 

Adb 
Bij verschuiving van de additionale objecten naar batenopleverende ob-

jecten zal de omzetbelasting niet zelden buiten beschouwing blijven. Over in 
sociaal werkverband geleverde diensten aan gemeenten is namelijk geen 
omzetbelasting verschuldigd als het sociale werkverband (a) een gemeente-
lijke dienst betreft die aan de eigen gemeente diensten verleent, (b) een sa-
menwerkingsverband tussen verschillende gemeenten betreft, die aan één 
van de aangesloten gemeenten diensten verleent op het terrein van de door 
die gemeente noodzakelijk te verrichten werkzaamheden in de overheids-
sector, zoals bij voorbeeld het onderhouden van plantsoenen. 
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Adc 
Volgens schattingen komen de kosten van de schoolbegeleidingsdiensten 

thans voor ongeveer 70% voor rekening van de gemeenten. De nieuwe re-
geling voor die diensten voorziet van 1984 af een subsidiëring door het Rijk 
van 50% van de kosten van een sobere dienstverlening. Indien de gemeen-
ten in de toekomst haar subsidiëring eveneens afstemmen op een sobere 
dienstverlening, zullen haar bijdragen derhalve kunnen verminderen. 

Add 
In de A.K.U.-nota wordt geregeld hoe samenwerking tot stand kan komen 

tussen schoolbegeleidingsdiensten en centra voor kunstzinnige vorming. 
Op zichzelf geeft de nota geen aanleiding tot uitbreiding van werk en dus 
ook niet tot hogere kosten. 

De bekostiging van de centra voor kunstzinnige vorming is overigens on-
derdeel van de steunfunctie, welke in het kader van de rijksbijdrageregeling 
sociaal-cultureel werk aan de provincie is opgedragen. In uitzonderingsge-
vallen (art. 7, lid 2, van de regeling biedt daartoe de mogelijkheid) kan een 
gemeente zelf de steunfunctie op zich nemen. Bij de toedeling van gelden op 
grond van de genoemde r.b.r. wordt daarmede in dat geval rekening gehou-
den. 

De nota muziek en primair onderwijs heeft als gevolg toekenning van ex-
tra arbeidsplaatsen voor muziek ten behoeve van genoemde centra. De hier-
uit voortvloeiende personeelskosten komen in het kader van het arbeids-
plaatsenplan voor rijksrekening. Voor de gemeenten behoeven hieruit nau-
welijks financiële gevolgen voort te vloeien. 

Ad e 
Het vervallen van provinciale subsidie voor uitvoerend werk en het leggen 

van de verantwoordelijkheid van de zogenaamde steunfunctie bij de provin-
cies in het kader van de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk ge-
schiedt voor provincies en gemeenten budgettair neutraal. Gelijktijdig met 
de overdracht van verantwoordelijkheden is een bijbehorende verschuiving 
in de geldstromen aangebracht. 

Gemeentelijke belastingen 

33. Is de Staatssecretaris het eens met de constatering dat in de onroe-
rend-goedbelasting (in die gemeenten waar op basis van de waarde wordt 
geheven) een tendens bestaat dat de belastingdruk van de zakenpanden 
naarde woonhuizen verschuift en binnen de woonhuizen van de duurdere 
naar de eenvoudige huizen sedert de herziene taxeringen in 1979 en 1980? 

Hierover zijn geen gegevens bekend. Ik acht dergelijke verschuivingen 
niet onmogelijk. 

Indien die constatering wordt onderschreven, is de Regering dan bereid 
maatregelen te overwegen om deze verschuiving van belastingdruk van (in 
het algemeen) sterkere naar zwakkere schouders tegen te gaan? Mogelijke 
verschuivingen in de belastingdruk zijn het gevolg van het systeem van de 
wet. Maatregelen tot beperking van die verschuiving zijn alleen mogelijk 
door wijziging van het systeem. Aangezien verschuiving van de belasting-
druk zich zowel in de ene als in de andere richting kan voordoen, acht ik geen 
aanleiding aanwezig het wettelijke systeem te wijzigen. 

34. In afwijking van de Wet op de onroerend-goedbelasting hanteren 
sommige gemeenten bij de toepassing van de grondslag economische waar-
de een taxatieniveau (ver) beneden 100% van de verkoopwaarde ten einde 
het indienen van bezwaren en het instellen van beroep te voorkomen. De ei-
genaren en gebruikers worden daarvan niet op de hoogte gesteld. 

Is de Minister van mening dat hierdoor in feite rechtsmiddelen aan de bur-
ger worden onthouden? 
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Ja, zulks ten onrechte. 

Is daar iets aan te doen? 

Aangezien slechts in enkele gevallen van de bedoelde handeling blijkt, is 
er in de meeste gevallen niets aan te doen. Wanneer wel blijkt van een der-
gelijke gemeentelijke handeling, wordt zo mogelijk daartegen opgetreden 
door middel van het goedkeuringsinstrument. Deze problematiek doet zich 
uitsluitend voor bij de grondslagwaarde in het economisch verkeer. Dit is 
één van de redenen waarom de voorkeur moet worden gegeven aan de op-
pervlaktegrondslagen. 

35. Artikel 302 van de gemeentewet bepaalt, dat de rijksbelastingdienst 
onder meer is belast met de berekening van belastingaanslagen en de ver-
zending van aanslagbiljetten. Het gemeentebestuur verschaft de gegevens, 
die nodig zijn voor de berekeningen. 

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

De positie van de rijksbelastingdienst met betrekking tot de onroerend-
goedbelastingen is duidelijk omschreven in artikel 302 gemeentewet. Vol-
gens het eerste lid, letter a, is de rijksbelastingdienst belast met de bereke-
ning van belastingaanslagen, verminderingen en ontheffingen, alsmede 
met de verzending van aanslagbiljetten en afschriften van beschikkingen in-
zake verminderingen en ontheffingen. Artikel 302, eerste lid, letter e, van de 
gemeentewet brengt ook de invordering bij de rijksbelastingdienst. lngevol-
ge het bepaalde in artikel 302, tweede lid, van de gemeentewet dient het ge-
meentebestuur aan de rijksbelastingdienst de gegevens te verschaffen die 
nodig zijn voor de hierboven bedoelde berekeningen. 

De belastingdienst doet hierbij niet meer en niet minder dan datgene wat 
aan hem is opgedragen, uiteraard binnen de te dezer zake geldende wettelij-
ke grenzen. Deze grenzen liggen in het met betrekking tot de onroerend-
goedbelastingen bepaalde in de gemeentewet en in de krachtens deze wet 
gegeven regelingen, zoals het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelas-
tingen, waarvoor de Staatssecretaris van Financiën mede-wetgever is. De 
programmatuur van de rijksbelastingdienst is afgesteld op de bestaande 
wetgeving. 

Wanneer de rechter een aanslag op formele gronden vernietigt (dat kun-
nen er vele zijn) is het van belang te weten wat de oorzaak daarvan is. Een 
onjuiste toepassing van wet, besluit of verordening kan nimmer aan de rijks-
belastingdienst worden tegengeworpen. 

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

Artikel 7, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelas-
tingen heeft betrekking op de onroerend-goedbelastingen naar de opper-
vlaktegrondslag. Het schrijft voor dat indien een onroerend-goed bestaat uit 
gebouwde eigendommen en (belastbare) ongebouwde aanhorigheden, 
aparte vermenigvuldigingscijfers worden toegepast op de gebouwde eigen-
dommen van de ongebouwde aanhorigheden. Deze aanhorigheden worden 
in sommige gevallen nog in twee delen gesplitst waarvoor afzonderlijke ver-
menigvuldigingscijfers worden vastgesteld. Uit dit voorschrift volgt dat, in 
afwijking van de «normale» situatie, waarin volgens artikel 7, eerste lid, één 
factorenreeks wordt toegepast, per onroerend goed maximaal drie reeksen 
vermenigvuldigingscijfers kunnen worden gehanteerd. De oplegging van de 
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aanslagen door de rijksbelastingdienst geschiedt in overeenstemming met 
artikel 7, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastin-
gen. Aangezien deze bepaling nimmer de mogelijkheid heeft geboden om 
meer dan drie reeksen van vermenigvuldigingscijfers op één onroerend 
goed toe te passen, zijn ook in het verleden niet meer dan drie factorenreek-
sen door de rijksbelastingdienst verwerkt tot de heffingsgrondslag ter zake 
van één onroerend goed. De perceptiekosten welke voor het vervaardigen 
van de aanslagbiljetten onroerend-goedbelastingen door het Rijk bij de ge-
meenten in rekening worden gebracht, worden bepaald door het aantal aan-
slagbiljetten. De Algemene wet inzake rijksbelastingen gaat er impliciet van 
uit dat per aanslag één aanslagbiljet wordt gehanteerd. De rijksbelasting-
dienst is op grond van artikel 12 van het Besluit gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen bevoegd, doch niet verplicht, de aan één belastingplichtige 
op te leggen aanslagen op één aanslagbiljet te verenigen. Gebleken is dat 
enkele gemeenten in afwijking van de dwingende regel van artikel 7, tweede 
lid, afzonderlijke aanslagen hebben opgelegd ter zake van gedeelten van on-
roerende goederen. 

De belastingrechter heeft zich daarover reeds diverse malen uitgesproken 
(zie bij voorbeeld HR 30 januari 1980, nr. 19 613, BNB 1980/90). De desbetref-
fende gemeenten worden thans in enkele gevallen geconfronteerd met een 
stijging van de perceptiekosten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een 
aanslag welke op één reeks vermenigvuldigingsfactoren is gebaseerd, door 
de rijksbelastingdienst in de meeste gevallen op één aanslagbiljet wordt sa-
mengevoegd met andere aanslagen ten name van dezelfde belastingplichti-
ge. Indien een aanslag is gebaseerd op artikel 7, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke onroerend-goedbelastingen, wordt deze niet tezamen met an-
dere aanslagen op één aanslagbiljet vermeld. Aangezien de hoogte van de 
perceptiekosten welke door de rijksbelastingdienst in rekening worden ge-
bracht afhankelijk is van het aantal aanslagbiljetten, leidt toepassing van ar-
tikel 7, tweede lid, tot hogere kosten voor de gemeente. In feite zijn in de per-
ceptiekosten in het verleden door de foutieve oplegging van aanslagen aan 
de lage kant geweest. Indien de aanslagen toen correct zouden zijn opge-
legd, waren de kosten reeds op het niveau geweest dat thans wordt bereikt. 
Ik acht derhalve geen aanleiding aanwezig in de stijging van de kosten tege-
moet te komen. 

Tarievenbeleid 

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

Vermoedelijk wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 279 gemeentewet 
ter zake van een matige winst. Deze bepaling komt er in de praktijk van het 
goedkeuringsrecht op neer dat bepaalde rechten (artikel 277, eerste lid, on-
der b ten eerste, ten tweede en ten vierde) niet meer mogen bedragen dan 
125% van de daaraan ten grondslag liggende kosten. Erzijn evenwel in het 
algemeen niet veel gemeenten die een of meer rechten heffen met een op-
brengst die meer dan de kostprijs van de verleende dienst dekt. Integendeel, 
de meeste rechten zitten nog onder kostprijsdekkend niveau. Een van de uit-
gangspunten bij de toepassing van het tarievenbeleid is dat ontheffing van 
het toegelaten normpercentage wordt verleend, indien het dekkingspercen-
tage na toepassing van het genormeerde stijgingspercentage zou zakken. 

5. Decentralisatie 

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

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

Ik neem aan dat de hier gestelde vraag betrekking heeft op een artikel in 
Maatschappij-Belangen van oktober 1980, opgenomen in de Persdocumen-
tatie van Binnenlandse Zaken dd. 4 november 1980 betreffende een voor-
dracht die de Commissaris heeft gehouden over openbaar bestuur ten be-
hoeve van beide departementen voor de Nederlandse Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel in de provincie Utrecht. De strekking van het betoog 
van de Commissaris der Koningin, kan ik onderschrijven behoudens de pas-
sage waarin wordt gesteld dat de provinciale herindeling beperkt blijft tot de 
uitbreiding van het aantal provincies met Twente en Rijnmond. 

39. Geïnformeerd werd naar het standpunt van de Regering over het ad-
vies van de Raad voor het Binnenlands Bestuur over decentralisatiemoge-
lijkheden op het onderwijsterrein (memorie van toelichting blz. 27). 

Vorig jaar is in de periode van september tot november tussen de Ministe-
ries van Onderwijs en Wetenschappen en van Binnenlandse Zaken overleg 
gevoerd over de formulering van een regeringsstandpunt ter zake van het 
advies van de Raad voor de Territoriale Decentralisatie «Decentralisatie-Rijks-
taken-Onderwijs». Tot mijn spijt is het overleg met mijn ambtgenoot van 
Onderwijs en Wetenschappen nog niet afgerond. Zodra dit overleg is afge-
rond zal het regeringsstandpunt na behandeling in de Ministerraad worden 
toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal. 

6. Democratisch functioneren van het bestuur 

Versterking vertegenwoordigende lichamen 

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

De woorden «het programma-akkoord» bedoelen niette zeggen dat er al-
tijd een programma-akkoord hoeft te zijn. Mijn genuanceerde mening over 
programma-akkoorden en de daarmee samenhangende problemen is de 
Kamer bekend. 

Positie volksvertegenwoordigingen 

41. Hoewel uit persberichten kan worden afgeleid dat de Raadscommis-
sie in Zevenbergen weer in pluriforme samenstelling fungeert is het toch in-
teressant het oordeel terzake van de Minister te vernemen, zeker nu de uit-
spraken van de Raad van State over de vraag of commissies dan wel colle-
ges uit de gemeenteraad, die politiek eenzijdig worden samengesteld, op 
een lijn kunnen worden gesteld, met andere woorden indien mr. Van der 
Hoeven het ontslag van de commissieleden schorst omwille van de ge-
meentelijke democratie, hoeveel te meer kan er dan reden zijn om in te grij-
pen in het ontslag c.q. het niet in aanmerking komen van bepaalde leden van 
de gemeenteraad uit belangrijke politieke stromingen voor het dagelijks be-
stuur van de gemeente c.q. de provincie. 
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Ik acht dit niet de plaats te reageren op een uitspraak van de administratie-
ve rechter. Mijn positief oordeel over afspiegelingscolleges en mijn negatief 
oordeel over (onzorgvuldig tot stand gekomen) meerderheidscolleges is u 
bekend. Ik ben voornemens in het nieuwe ontwerp van de gemeentewet 
waarborgen in te bouwen voor een zorgvuldige samenstelling van de dage-
lijkse besturen van gemeenten. 

Burgemeestersbenoemingen 

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

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

Mijn in overleg met de Commissarissen der Koningin medio 1978 gefor-
muleerde vertrouwenscommissies voorziet in het kennisnemen van eventu-
ele petities betreffende de te vervullen vacatures, maar niet in een actief be-
leid ten aanzien van deze commissies. Ik ben niet van plan hierin wijziging te 
brengen. Voor legaliseren van de zogenaamde vertrouwenscommissies 
voel ik niet, mede omdat de ervaringen met het functioneren van deze com-
missies te uiteenlopend zijn. 

43. Op welke manier tracht de bewindsman de politieke verhoudingen 
onder het korps van burgemeesters meer evenwichtig tot uitdrukking te 
doen komen? 

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

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

De wijze, waarop ik de politieke verhoudingen onder het korps van burge-
meesters meer evenwichtig tot uitdrukking tracht te doen komen, moge 
blijken uit de concrete benoemingen in mijn ambtsperiode en uit het bijge-
voegde overzicht, waarin de politieke overtuiging van de burgemeesters per 
1 oktober 1980 is aangegeven. 

Voor wat het benoemen van een C.P.N."burgemeester betreft, vind ik mij 
volledig in de door mijn ambtsvoorganger in overleg met de Commissaris-
sen der Koningin gevolgde gedragslijn. 

Kiesrecht 

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

Artikel D 4 van de Kieswet schrijft onder meer voor, dat in het kiezersregis-
ter gehuwde vrouwen en weduwen onder hun eigen naam in combinatie 
met die van hun (overleden) echtgenoot moeten worden vermeld. Zoals ik 
onlangs in antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Ka-
mer Buikema heb opgemerkt geldt deze verplichting niet voor de tenaam-
stelling van de oproepingskaarten. Daarbij kan het gemeentebestuur reke-
ning houden met de wens van een aantal vrouwen om alleen onder hun ei-
gen naam te worden aangeschreven. Op 31 oktober 1980 heeft de Kiesraad 
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mij advies uitgebracht tot herziening van hoofdstuk D van de Kieswet. Het 
door de Kiesraad opgestelde wetsontwerp schrijft niet meer voor, dat een af-
zonderlijk kiezersregister moet worden bijgehouden. De gemeenten wor-
den in het voorstel van de Kiesraad vrijgelaten in de wijze waarop zij in hun 
administratie aantekening houden van de kiesgerechtigdheid van hun inge-
zetenen. Artikel D 4 komt in het ontwerp van de Kiesraad te vervallen. Over 
het voorstel van de Kiesraad is de VNG gevraagd te adviseren. Mede naar 
aanleiding van dat advies zal ik mij beraden over de indiening van een wets-
ontwerp ter zake. Daarmee zal, naar ik verwacht, het onderscheid naar ge-
slacht, neergelegd in het huidige artikel D 4, komen te vervallen. 

7. Rechtsbescherming ten opzichte van het openbaar bestuur 

45. Zijn de op bladzijde 32 van de memorie van toelichting bedoelde richt-
lijnen voor de keuze tussen AROB-beroep en beroep op de Kroon al ter ken-
nis van de Kamer gebracht? 

Bedoelde richtlijnen zijn op dit moment nog niet ter kennis van de Kamer 
gebracht maar zulks zal naar alle waarschijnlijkheid nog in de maand 
februari geschieden. 

46. Hoever is het overleg gevorderd, gevoerd naar aanleiding van de mo-
tie-Nypels (1975). Kunnen al resultaten worden medegedeeld? 

Over de ontwerp-regeling dienstcommissies bij het Rijk is in de Minister-
raad overeenstemming bereikt. De ontwerp-regeling wordt dezer dagen 
aan het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken aangeboden. 
Het formele overleg daarover zal dan op korte termijn kunnen aanvangen. 

De ontwerp-regeling beperkt zich niet tot wijziging van de samenstelling 
van dienstcommissies (uitvoering van de motie-Nypels), maar regelt tevens 
de instelling, de zelfstandige positie en de bevoegdheden van dienstcom-
missies en voorts de faciliteiten en rechtsbescherming van dienstcommis-
sieleden. 

47. Is de aangekondigde wijziging van artikel 33a van het AR AR al gepu-
bliceerd? 

Bij de behandeling van het wetsontwerp 13 966 in de Tweede Kamer is 
door de Minister meegedeeld overeenstemming te hebben bereikt in het ge-
organiseerd overleg (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, blz. 
4378). Bij de behandeling in deze Kamer heeft de Minister overweging van 
enkele punten toegezegd. (Handelingen Eerste Kamer, zitting 1979-1980, 
blz. 1101, middenkolom). 

In hoeverre is (of kon) daarmee nog rekening (worden) gehouden? 

De aangekondigde wijziging van artikel 33a van het ARAR is nog niet afge-
kondigd. Thans wordt gewerkt aan het nader rapport aan Hare Majesteit de 
Koningin op het door de Raad van State uitgebrachte advies over het ont-
werp-besluit. In dat nader rapport en met name in de te zijner tijd te treffen 
uitvoeringsvoorschriften zal rekening worden gehouden met de bedoelde 
toezeggingen. 

48. Tijdens hetzelfde debat in deze Kamer kwam zijdelings aan de orde de 
problematiek rond «de club der tonners» (Handelingen Eerste Kamer, zitting 
1979-1980, blz. 1057, alsmede onder meer Handelingen Eerste Kamer, zit-
ting 1973-1974, blz. 740). Verzocht wordt mee te delen in hoeverre aan een 
en ander aandacht is besteed. 
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Naar aanleiding van de kwestie rond «de club der tonners» kan worden 
opgemerkt, dat de laatste jaren de nodige aandacht is besteed aan de cumu-
latie van inkomsten uit de overheidskas voor wat betreft het uitoefenen van 
bezoldigde nevenfuncties door van overheidswege bezoldigde functionaris-
sen. Het gaat hier om een complexe problematiek, omdat zij betrekking heeft 
op het burgerlijk, het militair en het wetenschappelijk personeel. Tevens 
heeft de problematiek raakvlakken met de docentenvergoedingen en ver-
goedingen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit. 

In werkgroepverband wordt bezien of het mogelijk is tot een algemene re-
geling te komen, mede gezien de voorgestelde wijziging van artikel 33a van 
hetARAR. 

8. Minderhedenbeleid 

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

49. Is de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn coördinatierol voor min-
derheden bereid meer faciliteiten ter beschikking te (doen) stellen? 

De eerste opvang alsmede de tijdelijke en definitieve huisvesting van 
vreemdelingen die ingevolge het rijkstoelatingsbeleid tot Nederland worden 
toegelaten komt geheel voor rekening van de rijksoverheid. Ter illustratie zij 
verwezen naar de activiteiten in dezen van de ministeries van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk (eerste opvang en tijdelijke huisvesting) en 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (definitieve huisvesting middels 
toepassing van de zogenaamde 5%-voorkeurswoningen). 

Gecompliceerder is het probleem als het gaat om vreemdelingen die asiel 
aanvragen en in afwachting van een beslissing in dezen verblijf houden bij 
verwanten, vrienden e.d., die reeds in Nederland wonen. Voor hun levens-
onderhoud zijn deze asielzoekenden doorgaans aangewezen op een uitke-
ring krachtens de Algemene Bijstandswet. Hierbij blijft 10% voor rekening 
van de gemeenten. Dit levert doorgaans slechts financiële problemen op 
wanneer er in verhouding grote aantallen asielzoekers in een gemeente ver-
blijven. Door verkorting van de behandelingsprocedures van asielverzoe-
kenden zowel in eerste instantie als in herziening wordt in belangrijke mate 
tegemoet gekomen aan de aldus ontstane problemen. Overigens zijn de ge-
volgen voor de gemeenten van het centraal gevoerde toelatingsbeleid on-
derwerp van blijvende interdepartementale aandacht. 

Civiele verdediging 

50. Waarom moet bij de opsomming van de middelen voor de civiele ver-
dediging vergeefs gezocht worden naar financiën die beschikbaar zijn voor 
vormen van een meer sociale verdediging? 

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

De civiele verdedigingsvoorbereiding beoogt maatregelen te treffen voor 
de opvang en leniging van de gevolgen van een (dreigende) oorlog of daar-
mee verwante omstandigheden. 

De civiele verdediging impliceert generlei vorm van verzet in een periode 
van vreemde bezetting. Het is om die reden dat ten laste van het civiele ver-
dedigingsbudget geen middelen zijn uitgetrokken voor de voorbereiding 
van een sociale verdediging. 
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Politie 

51 . Welk gevolg denkt de Regering te geven aan het onlangs uitgebrachte 
rapport van de W.R.R. over massale verstoringen van de openbare orde geti-
teld Democratie en Geweld? 

Het door de W.R.R. in december uitgebrachte rapport is thans in studie. Een 
reactie van reger ingswege naar aanleiding van dit rapport is in het voorjaar 
1981 te verwachten. 

52. Hoe is de mentale opvang geregeld van leden van de Mobiele Eenhe-
den, die aan ingrijpende operaties als die in Amsterdam hebben deelgeno-
men? 

De mentale opvang van de leden van de Mobiele Eenheden, die hebben 
deelgenomen aan een optreden ter beteugel ing van ernst ige verstor ingen 
van de openbare orde is in pr incipe een zaak van de korpsbeheerders. Ons is 
bekend dat op 30 april in Amste rdam ti jdens en direct na af loop van het op-
t reden, dat a ldaar ter handhaving van de openbare orde heeft plaatsgevon-
den, aandacht is besteed aan de mentale opvang van de leden van de Mo-
biele Eenheden, die aan dat optreden hebben deelgenomen. Dit geschiedde 
door een speciaal daartoe opgezet bureau Personeelszorg, dat onder leiding 
stond van een stafofficier. Wi j hechten zeer aan een goede opvang van pol i -
t iefunct ionarissen die bij grootscheepse acties ter handhaving van de open-
bare orde zijn ingezet. Daarom ook is naar aanleiding van de gebeurtenissen 
op 30 april in Amsterdam o.a. een studiebi jeenkomst gehouden in het stu-
d iecentrum voor Hogere Pol i t ieambtenaren. In het rapport van deze bijeen-
k o m s t - d a t binnenkort zal verschi jnen - word t onder mee rook aan de pro-
blematiek van de mentale opvang aandacht besteed. 

Overigens word t in de ople id ing van de leden van de Mobie le Eenheden 
vo ldoende aandacht besteed aan de mentale vo rm ing zodat zij zijn voorbe-
reid op en opgewassen tegen hun ordehandhavende taak in groter verband. 

53. Welke is de opstelling van de Regering ten opzichte van het zoge-
naamde «brede beraad»? 

Wat gaat daarmee gebeuren? 
Hoe wordt dit opgezet? 
Wanneer zal het aanvangen? 
Is de Regering bij nader inzien wellicht van mening, dat het beter is het be-

raad in het parlement, waar immers de oppositie in volle omvang aanwezig 
is, als «breed beraad» te beschouwen? 

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

Is de Minister van mening dat een extra-parlementair beraad beslissingen 
mag nemen? 

Welke is het oordeel van de Regering over de suggestie van de W.R.R. om 
een adviesgroep terzake in te stellen met een wisselende samenstelling (zie 
blz. 16/17)? 

In onder meer de brief aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer 
der Staten-Generaal inzake de gebeurtenissen op 30 april 1980 Amsterdam, 
is door ons aangekondigd dat een nader beraad in brede kring nodig is over 
de mogel i jke maatschappeli jke achtergronden van het geweld, dat zich in de 
samenleving manifesteert. 

Het rapport van de W.R.R. is bedoeld als een eerste aanzet tot dit brede be-
raad. Ti jdens de begrot ingsbehandel ing in de Tweede Kamer heeft de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken in dit kader opgemerkt dat w i j ons na de pro-
bleemanalyse van de W.R.R. zullen bezinnen op de vraag of en hoe het bre-
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de beraad verder zal moeten verlopen. Hij heeft daarbij tevens opgemerkt 
dat het breedste beraad dat met de volksvertegenwoordiging is. 

Besluiten betreffende de te volgen procedure zullen derhalve niet buiten 
de volksvertegenwoordiging om worden genomen. 

Zoals reeds eerder is gezegd zal in het voorjaar een reactie van regerings-
wege naar aanleiding van het rapport en de verder te voeren procedure met 
betrekking tot het brede beraad bekend worden gemaakt, zo daartoe wordt 
besloten. Daarin wordt ook gereageerd op de suggestie van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid een adviesgroep ter zake in te stellen 
met een wisselende samenwerking. 

54. Verdient het geen aanbeveling eerder tot besluitvorming op grond van 
de aanbevelingen van de Projectgroep Organisatiestructuren te komen dan 
in de notitie «Enige beschouwingen en beleidsconclusies» naar aanleiding 
van het rapport «Sterkte van de politie» (16 400, Hoofdstukken VI en VII, nr. 
7) is uiteengezet? 

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

Vooropgesteld zij, dat de Minister van Binnenlandse Zaken kan noch wil 
komen tot een rechtstreekse realisatie van de aanbevelingen van de Project-
groep Organisatiestructuren in de korpsen van gemeentepolitie. In dit ver-
band is het bepaalde in artikel 3 van de Politiewet van belang. Gezien zijn 
wettelijke bevoegdheid dient hij zich derhalve bij uitstek voorwaarden-
scheppend en coördinerend op te stellen. Daarmede is overigens reeds be-
gonnen, onder meer door het actief bevorderen van experimenten in ge-
meentelijke politiekorpsen, gericht op een verbetering van organisatie en 
bedrijfsvoering. 

Overigens zij erop gewezen, dat de notitie «Enige beschouwingen en be-
leidsconclusies» n.a.v. het rapport «Sterkte van de politie» wel degelijk be-
leidsconclusies bevat. 

55. Geeft het sterktebeleid de prioriteit aan die het Kabinet geeft aan de vei-
ligheid van de burger (Memorie van Toelichting, pagina 42, 16 400 VII)? 

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

In het door ons gevoerde en te voeren sterktebeleid ten aanzien van de 
rijks- en gemeentepolitie wordt de hoge prioriteit die het Kabinet stelt aan 
de veiligheid van de burger nadrukkelijk onderstreept. De organieke sterkte 
van de gemeentepolitie die in 1977 ongeveer 20 600 man bedroeg is in de 
loop van de jaren 1978 tot en met 1980 met omstreeks 1 050 man toegeno-
men en gegroeid tot 22 470 man. Deze aanzienlijke uitbreiding, die ondanks 
de financiële problemen waar ons land voor staat, is gerealiseerd, maakt zo-
wel een kwantitatieve als kwalitatieve verbetering van de uitvoering van de 
politietaak mogelijk. Genoemde sterkte-uitbreiding, die in de afgelopen ja-
ren tot stand is gekomen, is besteed aan: 

- verhoging van de sterkte van de grootste 4 politiekorpsen 
- verhoging van de sterkte van de kleinste korpsen 
- verhoging van de sterkte van een aantal korpsen in gemeenten waarvan 

een exceptionele politionele taakverzwaring kan worden aangetoond 
- verhoging van de sterkte van regionale samenwerkingsverbanden op 

het gebied van de voorkoming misdrijven alsmede de bestrijding van als 
ernstig ervaren delicten. 

In 1981 zal dit beleid worden voortgezet en is wederom voorzien in een uit-
breiding met 500 man. Hiervan is 200 man beschikbaar voor versterking van 
personeel belast met regionale taken alsmede versterking van politie in ge-
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meenten waar sprake is van een exceptionele taakverzwaring. 
Wat betreft het Korps Rijkspolitie merkt de Minister van Justitie op dat de 

feitelijke sterkte van 9964 in 1976 is toegenomen tot 11 611 in 1980. 
Naast de kwantitatieve aspecten van dit sterktebeleid heeft de Minister 

van Binnenlandse Zaken in een aantal korpsen ontwikkelingen geïnitieerd, 
gestimuleerd en gesteund. Dit betreft ontwikkelingen in een aantal korpsen 
die erop gericht zijn het functioneren van deze korpsen te verbeteren. 

Dit beleid zal in 1981 voortgezet worden. Voorts zij in dit verband verwezen 
naar de antwoorden op de vragen over respectievelijk het politie-onderwijs 
en de automatisering. 

Het voorontwerp-Politiewet 

56. Kunnen de Ministers reeds een globaal overzicht geven van de com-
mentaren op het voorontwerp-Politiewet (te denken valt aan de commenta-
ren van gemeentelijke zijde, provinciale zijde, van de zijde van politieke 
partijen en van politievakorganisaties)? 

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

Het ontwerp van een nieuwe Politiewet, waarin tevens een regeling voor 
de behandeling van klachten over de politie is opgenomen, is de Raad van 
State voor advies aangeboden. De Regering vertrouwt erop dat het wets-
ontwerp vervolgens nog tijdens deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal kan worden ingediend. Bij de indiening van het wets-
ontwerp zullen tevens alle daarop gevraagde adviezen en commentaren van 
bestuurlijke autoriteiten, openbaar ministerie, politie-vakorganisaties en 
dergelijke worden overgelegd. Intussen werden verscheidene belangrijke 
commentaren reeds gepubliceerd door de instanties of personen van wie ze 
afkomstig zijn. Wij menen naar die commentaren te kunnen verwijzen. 

Vooruitlopend daarop achten wij het in dit stadium, nu de Raad van State 
over het wetsontwerp moet adviseren, niet juist op de inhoud van het aan de 
hand van diverse commentaren bijgestelde wetsontwerp nader in te gaan of 
aan te geven waarom bepaalde suggesties voor alternatieve oplossingen 
niet zijn gevolgd. 

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

Zoals moge blijken uit de memorie van antwoord inzake het ontwerp van 
Wet reorganisatie binnenlands bestuur (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
nr. 28), ziet het kabinet deze reorganisatie - zowel wat het functionele aspect 
als wat het territoriale aspect betreft - als een voortgaand proces. De meer-
sporigheid en gefaseerde invoering er van impliceren, dat alle in het kader 
van de reorganisatie gedane wetsvoorstellen bij aanvaarding door de Sta-
ten-Generaal niet op hetzelfde tijdstip behoeven te worden ingevoerd, zodat 
invoering van de ene wet niet op de invoering van een andere behoeft te 
wachten. Dit neemt intussen niet weg, dat de tijdstippen van invoering van 
verschillende wetten kunnen samenvallen. Dat dit onder meer afhankelijk is 
van de tijd die met de behandeling van elk van de wetsontwerpen gemoeid 
is, behoeft geen betoog. 

Het is dus zeer wel mogelijk, dat de in eerste instantie te creëren nieuwe 
provincies de provinciale beheerstaak voor wat betreft de politie op zich kunnen 
nemen, ook al omdat, naar wij hopen en verwachten, de Politiewet voor het 
tot stand komen van die provincies door de Staten-Generaal zal zijn aan-
vaard. 
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Het verrichten van genoemde beheerstaak in het pre-provinciale stadium 
is niet mogelijk, aangezien er dan de facto en de jure nog geen sprake is van 
een provincie. 

58. In hoeveel (nieuw te vormen of bestaande) provincies loopt de regio-
indeling van de basis-regeling regionale samenwerking politie parallel aan 
de provinciegrens? 

In de basis-regeling regionale samenwerking politie worden de grenzen 
van de huidige provincies niet doorsneden door de regio-grenzen. Wel om-
vatten sommige provincies meer dan één regio. Dit uitgangspunt zal van 
kracht blijven, ook indien zich wijzigingen in de provincie-grenzen voordoen 
of geheel nieuwe provincies worden gevormd. De regio-indeling van de ba-
sis-regeling zal dan aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 

59. Kunnen de bewindslieden een evaluatie van de basisregeling regiona-
le samenwerking politie toezeggen waarin met name aan de mate waarin 
deze regeling bijdraagt aan democratisering en decentralisatie aandacht 
wordt besteed? 

Het ligt in ons voornemen een evaluatie van de basisregeling regionale sa-
menwerking politie te geven zodra met de toepassing van deze regeling op 
een aantal taakgebieden van de politie ervaring is opgedaan. Oogmerk van 
de basisregeling is geweest een grondslag te leggen voor de samenwerking 
in regionaal verband tussen rijks- en gemeentepolitie op de taakgebieden, 
waar de samenwerking nodig of wenselijk lijkt. 

60. Kunnen de bewindslieden concreter dan in het voorontwerp-Politie-
wetde verdeling van verantwoordelijkheden tussen de departementen ten 
opzichte van de voorgenomen provinciaal beheerde politiekorpsen aange-
ven? 

In het ontwerp-Politiewet is naar onze mening de verdeling van bevoegd-
heden tussen de ministers en tussen hen en de beheerders van de provinci-
ale politiekorpsen op zich duidelijk aangegeven. Nadere concretisering zal in 
uitvoeringsregelingen geschieden. 

61. Is het, nu de totstandkoming van een nieuwe Politiewet waarschijnlijk 
nog geruime tijd zal duren, niet mogelijk en wenselijk thans reeds in de orga-
nisatie van de Nederlandse politie wat uitrusting en rangen betreft eenheid 
te brengen? 

In de Nederlandse politie bestaat sinds jaar en dag een grote mate van 
uniformiteit. Deze betreft rechtspositie, bezoldiging en opleiding. 

De rangenbenamingen zijn historisch verschillend voor rijks- en gemeen-
tepolitie; de functies zijn ook niet steeds geheel vergelijkbaar, hetgeen sa-
menhadgt met het verschil in organisatie. 

De bewapening is voor de gehele politie dezelfde, terwijl een eerste stap 
wordt ondernomen naar verdere uniformiteit van de kleding. De overige uit-
rusting is, waar nodig ook eenvormig. 

Politieopleiding 

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

In de politie-opleidingen zowel van rijks- als gemeentepolitie wordt ruime 
aandacht besteed aan voor de politie relevante processen, die in de samen-
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leving onderkend kunnen worden. Daarbij wordt ingegaan op de opvattin-
gen omtrent de politie die bij diverse grote groepen van de bevolking leven. 
Tevens wordt er naar gestreefd het relativerend vermogen van de politie-
ambtenaar te bevorderen. 

63. Is het waar, dat het uitdelen van een stevig aantal processen-verbaal 
door de korpschefs als een staal van bevredigende plichtsbetrachting wordt 
aangemerkt? 

Naast vele andere taken, behoort ook het opmaken van processen-verbaal 
ontegenzeglijk tot de taak van elke politieambtenaar. Weliswaar zullen de 
aard, de inhoud en het aantal processen-verbaal op de uitslag van de beoor-
deling van invloed zijn, doch vanzelfsprekend dient een politieambtenaar op 
zijn totale dienstvervulling beoordeeld te worden. 

64. Hoe lang beraadt de Minister van Binnenlandse Zaken zich nog op de 
aanbevelingen uit het tussenrapport van de commissie die over de primaire 
opleiding advies heeft uitgebracht? Wanneer is verlenging in eerste instan-
tie met een aantal maanden van de primaire opleiding in concreto te ver-
wachten? 

De interdepartementale stuurgroep herziening primaire opleiding heeft in 
haartussenreportage geadviseerd per 1-4-1982 aan te vangen met de ver-
nieuwde opleiding. Zij is tot dit advies gekomen door rekening te houden 
met de tijd benodigd voor onder andere het ontwikkelen van nieuwe pro-
gramma's, het om/bijscholen van docenten, het creëren van stageplaatsen, 
het werven en opleiden van stagebegeleiders. Daarnaast is de tijd tot aan 
1-4-1982 krap bemeten voor het regelen van de personele, organisatorische 
en financiële aspecten van de herziening van de opleiding. Ook in de huidige 
opleiding zijn al invloeden merkbaar van de werkzaamheden van de stuur-
en werkgroepen. Het feit dat de opleidingsinstituten, de docenten en het 
veld nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de opleiding heeft met na-
me effect op de aandacht voor de vorming van de aspiranten. 

De verlenging van de opleiding moet echter worden afgewogen tegen an-
dere wensen ten aanzien van opleiding, de organisatie en uitrusting van de 
politie, zoals de voortgezette vorming van reeds in dienst zijnde politie-amb-
tenaren. 

Reorganisatie van de politie 

65. Is bij het onderzoek «proefdistricten» bij het kritisch bezien van de hui-
dige taakverdeling tussen landgroepen, districtelijk opererende executieve 
onderdelen en landelijke diensten, het onderzoek naar de gewenste verde-
ling van de totale verkeerstaak, het onderzoek naar de Rijkspolitie te Water 
en het onderzoek naar de gewenste organisatie van personele, financiële en 
materiële beheerswerkzaamheden (MvThoofdstuk VI, pag. 64) uitgegaan 
van de voorgenomen reorganisatie van de politie?Zo neen, welke relatie 
wordt er dan gelegd met die voorgenomen reorganisatie? 

Bij de onderzoeken is niet uitgegaan van de beoogde reorganisatie van de 
Nederlandse politie. De onderzoeken zijn uitsluitend ingesteld omdat de hui-
dige organisatie daaraan behoefte heeft. Het eventueel uitstellen ervan in af-
wachting van de realisering van de reorganisatie leek daarom niet verant-
woord. 

De stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie is op dit moment 
dusdanig dat een invulling daarvan nog niet goed mogelijk is. Er is echter 
wel overeenkomst tussen de vraagstukken die zich voordoen bij de organi-
satie van een provinciale politie en de problematiek die speelt bij de door de 
vraagsteller bedoelde onderzoeken. Van de reeds voorhanden zijnde resul-
taten van deze onderzoeken wordt dan ook bij de onderzoeksprojecten ten 
behoeve van de reorganisatie van de Nederlandse Politie gebruik gemaakt. 
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Overlegstructuren 

66. Is er een uitputtend overzicht te geven van alle bestaande overleg-
structuren die een rol spelen bij de politie-organisatie en van de nog te creë-
ren overlegstructuren wanneer er een nieuwe organisatiestructuur tot stand 
gebracht zal moeten worden? 

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

Het is niet mogelijk een uitputtend overzicht te geven van alle bedoelde 
bestaande overlegstructuren. Behoudens een aantal formele overlegstructu-
ren zijn er zeer vele informele, die zich in meerdere of mindere mate met 
vraagstukken op het gebied van de politie-organisatie bezig houden. Op de-
partementaal niveau bestaat geen volledig beeld van laatstgenoemde over-
legstructuren, omdat velen daarvan alleen in «het veld» functioneren en geen 
relaties hebben met het departement. 

Onderzoek politie/etnische minderheden 

67. Wordt bij het vervolgonderzoek politie/etnische minderheden ook 
aandacht besteed aan de mogelijkheden om meer leden van etnische min-
derheden deel te doen uitmaken van de politie? 

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

In het vervolg-onderzoek politie/etnische minderheden wordt aan het 
vraagstuk van de relatie tussen politie en etnische minderheden - behou-
dens daar waar het gaat om de figuur van de specialist/vertrouwenspersoon 
binnen het korps - geen uitgebreide aandacht besteed, omdat hiernaar al 
veel onderzoek verricht is. 

Van verscheidene zijden is de laatste jaren geadviseerd mannen en vrou-
wen behorende tot de zgn. etnische minderheden deel te laten uitmaken van 
de politie. Dit is ook reeds - in zekere mate - het geval. Ten einde de gelijk-
waardigheid van alle politie-ambtenaren te verzekeren dienen aan alle solli-
citanten dus ook aan leden van minderheden dezelfde eisen te worden 
gesteld. De praktijk wijst uit dat mede hierdoor en door het vereiste van het 
bezit van de Nederlandse nationaliteit het aantal mannen en vrouwen beho-
rende tot de etnische minderheden bij de politie zo gering is. Voor zover ze 
wel aanwezig zijn kunnen ze zeker een bijdrage leveren aan een verbetering 
van de relatie tussen deze minderheden, de politie en de burgerij in het alge-
meen. 

Automatisering 

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

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

Voor de beantwoording van de vraag waar de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid ligt voor de automatisering van de informatievoorziening ten behoe-
ve van de politie moet onderscheid worden gemaakt tussen wat genoemd 
wordt het systeembeheer en het informatiebeheer. De ontwikkeling en in-
standhouding van systemen is primair een verantwoordelijkheid van de 
korpsbeheerders. De rijksoverheid kan daarbij een coördinerende en/of 
dienstverlenende rol spelen, welke zich mede kan uitstrekken tot de privacy-
reglementering. 

Indien het gezag aan een bepaald informatiesysteem eisen stelt - bv. het 
openbaar ministerie ten aanzien van een opsporingsregistratie - wordt dit in 
staat gesteld bij de systeemontwikkeling deze aanspraken geldend te ma-
ken. 
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Bij het informatiebeheer zal sprake kunnen zijn van een gedeelde verant-
woordelijkheid van de producent van de informatie, die aansprakelijk is voor 
de data integriteit, en de houder van de registratie, die belast is met de zorg 
voor de juiste in- en uitvoer en de verstrekking van gegevens, alsmede de 
beveiliging van het gegevensbestand. 

In principe zal regionale samenwerking of instelling van provinciaal be-
heerde politie in deze verdeling van verantwoordelijkheden geen wijziging 
brengen. Overigens zijn wij voornemens nog deze kabinetsperiode een nota 
Automatisering Politie Informatie aan de Staten-Generaal te doen toeko-
men, waarin het vraagstuk van de bestuurlijke structuur ter zake uitgebreid 
aan de orde zal komen. 

Regeling politiële Informatievoorziening 

69. De Minister van Binnenlandse Zaken streeft ernaar nog dit kalender-
jaar in het kader van de regionale samenwerking een regeling politiële infor-
matievoorziening tot stand te brengen. Hoe wordt hierbij aandacht besteed 
aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Bij wie ligt de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid? 

Bij de voorgenomen regeling van de politiële informatievoorziening zal, 
zolang wettelijke voorschriften dienaangaande ontbreken, aan de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer aandacht worden besteed door regle-
mentering van de onderscheidene persoonsregistraties overeenkomstig de 
aanwijzingen van de toenmalige Minister-President van 7 maart 1975. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze reglementering ligt, al 
naar gelang de omstandigheden, bij de autoriteiten genoemd in de artikelen 
3, 5 lid 3, 7, 11, 23 of 30 van de Politiewet. Voorzover deze bepalingen de be-
voegdheid tot reglementering leggen bij de beheerders van de gemeentelij-
ke politiekorpsen zullen wij ter zake stimulerend optreden. 

Aangepaste uniformering 

70. Welke zijn de financiële consequenties van de «aangepaste uniforme-
ring» (pagina 44, Memorie van Toelichting hoofdstuk VII) en voor wiens re-
ken ing komen die? 

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

De aan de dagelijkse praktijk aangepaste uniformering van rijks- en ge-
meentepolitie verkeert in een beproevingsstadium. 

Naar verwachting zullen de kosten van het kledingpakket, die door de 
korpsen worden gedragen, door de invoering van de aangepaste uniforme-
ring zich niet wijzigen. Tijdelijke extra kosten als gevolg van de invoering 
kunnen worden beperkt, indien een redelijke invoeringstermijn in acht wordt 
genomen. Tot op heden zijn voor de proefnemingen slechts enige tientallen 
«jacks» vervaardigd door een Nederlands bedrijf. 

Eventueel invoeren van een legitimatieplicht 

71 Is de regering van mening, dat het aanbeveling verdient te overwegen 
om een legitimatieplicht voor de burger in te voeren, zoals ook in vele ons 
omringende landen het geval is, vooral nu het opsporingsbeleid steeds meer 
bemoeilijkt wordt, omdat verdachten weigeren hun identiteit kenbaar te ma-
ken? 

Een verplichting van de burger om zich te allen tijde ten overstaan van het 
bevoegd gezag desgevraagd te legitimeren kan in bepaalde gevallen onte-
genzeglijk de taak van de politie bij de opsporing vergemakkelijken. Tegen 
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de invoering van zo'n legitimatieplicht toegesneden op een verdachte be-
staan evenwel praktische bezwaren. Een dergelijke verplichting zou door 
een strafbedreiging gehandhaafd dienen te worden. Het niet kenbaar maken 
van de identiteit blijft echter feitelijk niet afdwingbaar; bovendien worden 
de problemen dan verschoven aangezien voor de opsporing en vervolging 
van de verdachte ter zake van niet nakoming van die verplichting ook de iden-
titeit noodzakelijk is. 

Klachtenregeling 

72. Aan welke termijn dient te worden gedacht bij het woord «binnenkort» 
op pagina 43 van de Memorie van Toelichting 16 400 VII en op pagina 66 van 
de Memorie van Toelichting 16 400 VI? 

Zie voor het antwoord op deze vraag hetgeen is opgemerkt in het ant-
woord op de vragen met betrekking tot het voorontwerp nieuwe Politiewet. 

De positie van de vrouw in de politie-organisatie 

73. Kan nadere uitleg worden gegeven van het begrip: gepercipieerde in-
zetbaarheid van vrouwen (bijlage XII bij Memorie van Toelichting 16 400 VII, 
pagina 78)? 

Onder «gepercipieerde inzetbaarheid van vrouwen» wordt verstaan de ge-
schiktheid van vrouwen om politiewerk te doen naar het (subjectieve) oordeel 
van bepaalde individuen of groepen; dit ter onderscheiding van de inzetbaar-
heid zoals die in werkelijkheid is. 

Hulpverlening bij ongevallen en rampen 

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

De beschikbare schuilplaatscapaciteit in percentages van de bevolking is 
als volgt aan te geven: 

- circa 1/3deelvan de bevolking beschikt over een schuilgelegenheid in 
de eigen woning dan wel kan worden ondergebracht in een van de in de af-
gelopen jaren tot stand gebrachte openbare schuilgelegenheden; 

- eveneens circa 1/3deelvan de bevolking kan in of nabij de eigen wo-
ning schuilgelegenheid inrichten, ervan uitgaande, dat ter zake door de 
overheid te verstrekken technische aanwijzingen worden opgevolgd; 

- het resterende derde deel van de bevolking, voornamelijk wonend in 
oudbouw-wijken in stedelijke agglomeraties, beschikt nog niet over schuil-
gelegenheid. Het aanvaarde beleid is erop gericht dit tekort op te heffen. 

75. Aangekondigd is dat de brandweer met 5000 vrijwilligers zal worden 
uitgebreid. Zie onder andere verslag UCV 13 oktober 1980. 
Aangenomen mag worden, dat een dergelijke uitbreiding kosten zal veroor-
zaken. Bij voorbeeld meer of grotere vervoermiddelen, kleding, uitrusting, 
training etc. 

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

Bedoelde uitbreiding zal inderdaad kosten met zich brengen. Deze zullen 
liggen op het vlak van kleding, uitrusting, opleiding en oefening. De vrijwilli-
gers zullen ingezet worden voor staf-, blus- en reddingswerk. 

Aan het aanschaffen van meer of grotere vervoermiddelen wordt niet ge-
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dacht. Voor zover nodig zullen middelen van vervoer door vordering kunnen 
worden verkregen. De vrijwilligers zullen voor een deel er moeten zijn op het 
moment dat de organisatie Bescherming Bevolking wordt opgeheven en an-
dere organisaties, in casu de brandweer, taken gaan overnemen. Dit bete-
kent dat spoedig met werving en opleiding van de extra vrijwilligers zal wor-
den begonnen. De middelen daarvoor kunnen worden geput uit de gelden 
die beschikbaar zijn voor de civiele verdediging. 

OVERHEIDSPERSONEELSBELEID 

Arbeidsvoorwaarden en inkomen 

Structurele herziening BBRA 1948 

Het voorlopig achterwege blijven van een herziening van het BBRA houdt 
volgens de memorie van toelichting ook in dat de mogelijkheid tot het laten 
toetsen door de ambtenaar van zijn waardering door een onafhankelijke 
commissie wordt uitgesteld. 

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

De invoering van een (voorlopige) regeling waarbij de burgerlijke rijks-
ambtenaar de mogelijkheid krijgt het resultaat van de waardering van zijn 
functie te laten toetsen door een onafhankelijke commissie is eerst mogelijk, 
zodra in de bezoldigingsregeling voor het burgerlijk rijkspersoneel expliciet 
wordt vastgelegd, dat de voor de ambtenaar geldende salarisschaal wordt 
bepaald met inachtneming van aard en niveau van zijn functie. In het kader 
van het huidige bezoldigingsbesluit-waarin een dergelijke bepaling ont-
breekt en tegen de achtergrond van de onvolkomen bezoldigingsstructuur 
ook moet ontbreken - is invoering van bedoelde bezwarenregeling dan ook 
niet mogelijk. Overigens wijs ik er op dat in de Memorie van Toelichting niet 
is gesproken over het voorlopig achterwege blijven van een herziening van 
het BBRA, maar over het voorlopig achterwege blijven van een herstructure-
ring der salarisschalen. 

Salarisverhoudingen 

77. Kan de Minister nader uiteenzetten waarom in de vierde alinea op blz. 
60 van de Memorie van Toelichting sprake is van lager en middelbaar admi-
nistratief personeel en van hoger opgeleiden? 

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

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

Kan de bewindsman deze zin nader verduidelijken? 

Uit de hier bedoelde passage in de paragraaf Salarisverhoudingen van de 
Memorie van Toelichting blijkt dat, zonder uitsluiting van andere groepen 
overheidspersoneel, vooral aan aankomend lager en middelbaar admini-
stratief personeel en hoger opgeleiden zonder beroepservaring wordt ge-
dacht bij de voorbereiding van maatregelen tot aanpassing van de aan-
vangssalarissen. Deze formulering is gebruikt op grond van de bestaande in-
drukken omtrent de situatie op de arbeidsmarkt. Alleen al in verband met de 
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onderlinge salarisverhoudingen wordt echter in dit kader ook de aanvangs-
salariëring van aankomend personeel in technische functies in beschouwing 
genomen. 

Inconveniënten vergoedingen 

78. Is er na het terugnemen van het pakket voorstellen ter zake niets meer 
gebeurd? 

Na het terugnemen van het pakket voorstellen inzake de hier genoemde 
inconveniëntenvergoedingen zijn geen nieuwe voorstellen aan de Centrale 
Commissie voorgelegd. De problematiek blijft evenwel de aandacht houden. 

Personeelsvoorziening 

Werving en selectie 

79. Hoeveel vertrouwensfuncties kent de rijksoverheid samen met semi-
overheidsinstellingen? 

De Commissie Herwaardering Vertrouwensfuncties heeft, in overleg met 
de departementen, het aantal vertrouwensfuncties bij de Rijksoverheid be-
paald op 52.301. Bij de vaststelling van dit aantal is uitgegaan van de criteria 
zoals die zijn gehanteerd door de Commissie Veiligheidsonderzoeken Ver-
trouwensfuncties Rijksoverheid (de zogenaamde commissie-Bos). 

Hoewel ook bij overheden van provincie en gemeenten, alsmede bij som-
mige semi-overheidsinstellingen gerubriceerde gegevens circuleren, be-
staat voor deze instanties geen regeling op grond waarvan veiligheidson-
derzoeken ingesteld kunnen worden. 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
H. E. Koning 

* De ondertekening van de Ministervan Justi- , • • * 
tie heeft uitsluitend betrekking op het onder- De Minister van Justitie , 
deel politie. J. de Ruiter 
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Politieke overtuiging burgemeesters 
(bij hun benoeming, voor zover nadien niet ui tdrukkel i jk gewijzigd) 
(per 1-10-1980) 

Politieke partij Aantal Aantal Verkiezingen In verhouding In verhouding 
gemeenten inwoners Tweede Kamer totaal aantal totaal aantal 

1977 gemeenten inwoners 

Noord-Brabant: 131 gemeenten — 2 050 793 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V.V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

9 313 346 28,7% 6,8 15,3 
113 1 623 638 43,7% 86,3 79,2 

7 93 744 1 5,7% 5,3 4,5 

— - 5,0% — -
— — 0,5% — -
1 10 034 0,5% 0,8 0,5 

— — 1,6% — — 
1 10 031 - 0,8 0,5 

4,3% 

Limburg: 104 gemeenten — 1 068 987 inwoners 

P.v.d.A. 1 
C.D.A. 91 
V.V.D. 11 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.B. 1 
onbekend — 
overigen — 

Gelderland: 93 gemeenten — 1 694 276 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V .D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

20 
58 
11 

2 

26 275 30,1 % 
897 028 44,7% 
111 956 14,7% 

- 3,3% 

— 0,4% 

33 728 1,9% 

- 4,9% 

269 462 30,7% 
1 099 797 35,6% 

224 672 17,3% 
62 207 4,8% 

- 0,5% 
19 579 3,7% 

— 1,7% 
18 559 — 

1,0 
87,5 
10,5 

1,0 

21,5 
62,4 
11,8 

2,1 

1,1 

1,1 

2,5 
83,9 
10,5 

3,1 

15,9 
64,9 
13,3 

3,7 

1,1 

1,1 
5,7% 

Zuid-Holland: 144 gemeenten — 3 083 955 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V.V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

27 1 156 916 37,9% 18,7 37,5 
99 1 453 274 24,6% 68,7 47,1 
14 396 068 19,9% 9.7 12,8 

2 61 371 6 , 1 % 1,5 2,0 

— — 0,9% - -
1 10 028 3,8% 0,7 0,4 
1 6 298 1,5% 0,7 0,2 

5,3% 

Noord-Holland: 81 gemeenten — 2 307 233 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V .D. 
D'66 
DS.70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

29 1 399 564 35,4% 35,8 60,7 
35 603 047 22,9% 43,2 26,1 
15 289 362 21,7% 18,5 12,5 

2 15 260 7,3% 2,5 0,7 

— — 1,2% — — 
— - 0,5% - -
_ — 2,2% — — 

8,8% 
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Politieke overtuiging burgemeesters 
(bij hun benoeming, voor zover nadien niet nadrukkelijk gewijzigd) 
(per 1-10-1980) 

Politieke partij Aantal Aantal Verkiezingen In verhouding In verhouding 
gemeenten inwoners Tweede Kamer totaal aantal totaal aantal 

1977 gemeenten inwoners 

Zeeland: 30 gemeenten — 348 218 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

5 
17 

5 

106 434 32,6% 16,7 30,5 
175 054 29,9% 56,6 50,3 

57 395 1 7,3% 16,7 16,5 

— 4,4% - — 
- 0,6% - -

9 335 8,4% 10,0 2,7 

— 1,5% _ — 

5,3% 

Utrecht: 48 gemeenten - 895 21 3 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V .D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

6 
33 

7 

201 953 28,0% 12,5 22,5 
346 923 30,7% 68,7 38,8 
341 964 2 2 ,1 % 14,6 38,2 

- 6,6% - -
- 0,7% - -

4 373 3,3% 4,2 0,5 

— 1,9% - — 

6,7% 

Friesland: 44 gemeenten — 583 770 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

15 
22 

7 

Overijssel: 47 gemeenten — 1 018 080 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V .V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
onbekend 
overigen 

7 
31 

7 

250 569 37,3% 34,1 42,9 
285 472 37,5 50,0 48,9 

47 729 1 2,3% 15,9 8,2 

- 4,4% - -
- 0,6% - -
— 0,9% — — 
— 1,3% - — 

5,7 

265 860 31,0% 14,9 26,1 
564 667 39,6% 66,0 55,5 
154 547 1 3,2% 14,9 15,2 

— 4,2% - -
- 0,4% - -

33 006 2,9% 4,2 3,2 

— 1,3% _ _ 

7,4% 

Groningen: 50 gemeenten — 553 679 inwoners 

P.v.d.A. 
C.D.A. 
V.V.D. 
D'66 
DS'70 
S.G.P. 
P.P.R. 
G.P.V. 
onbekend 

18 
20 
10 

1 

324 258 42,4% 
122 651 24,3% 
99 621 14,4% 

4 690 4,4% 

— 0,6% 

— 0,3% 

— 1,9% 
2 459 11,7% 

36,0 
40,0 
20,0 

2,0 

2,0 

58,6 
22,2 
18,0 
0.8 

0,4 
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Politieke overtuiging burgemeesters 
(bij hun benoeming, voor zover nadien niet nadrukkeli jk gewijzigd) 
(per 1-10-1980) 

Politieke parti j Aantal 
gemeenten 

Aantal 
inwoners 

Verkiezingen In verhouding In verhouding 
Tweede Kamer 
1977 

totaal aantal 
gemeenten 

totaal aantal 
inwoners 

Drenthe: 34 gemeenten - 418 457 inwoners 

P.v.d.A. 16 250 869 41,5% 47,1 60,0 
C D A . 7 85 706 2 7 ,1 % 20,6 20,5 
V.V.D. 10 72 453 1 8,2% 29,4 17,3 
D'66 — — 4,4% — -
DS'70 — — 0,6% — — 
S.G.P. - — 0,4% — — 
P.P.R. — — 1,4% — — 
onbekend 1 9 429 — 2,9 2,2 
overigen — — 6,4% - -

Nederland: 806 gemeenten -- 1 4 089 206 inwoners 

P.v.d.A. 153 4 565 506 33,8% 19,0 32,4 
C.D.A. 526 7 257 257 31,9% 65,3 51,5 
V.V.D. 104 1 889 511 1 7,9% 12,9 13,4 
D'66 7 143 528 5,4% 0,9 1,0 
DS'70 — — 0,7% — -
S.G.P. 10 86 355 2,1 % 1,2 0,6 
P.P.R. 2 40 026 1,7% 0,2 0,3 
onbekend 3 38 019 - 0,4 0,3 
overigen 1 2 459 6,5% 0,1 0,02 
Dronten 1 (P.v.d.A.) 19 387 — — -
Lelystad 1 (D'66) 38 936 - - -
Zuid. IJsse I meer polders 1 (P.v.d.A.) 6 691 - - -
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