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Vastgesteld 7 juli 1997

De commissie voor de Rijksuitgaven1 en de vaste commissies voor
Binnenlandse Zaken2 en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport3 hebben
een aantal vragen voorgelegd aan de regering over het rapport
«Decentralisatieproces maatschappelijke opvang» (25 315, nrs. 1 en 2).
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft deze vragen

beantwoord bij brief van 3 juli 1997.
Beide brieven zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Van Rey

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
De Cloe

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport,
Van Nieuwenhoven

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Hubert

1 Samenstelling:
Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD),
voorzitter, Terpstra (CDA), Smits (CDA),
ondervoorzitter, Reitsma (CDA), Ter Veer (D66),
Ybema (D66), Witteveen-Hevinga (PvdA),
Hillen (CDA), Van Heemst (PvdA), Leerkes
(U55+), Van Wingerden (AOV), Rabbae
(GroenLinks), Noorman-den Uyl (PvdA),
vacature PvdA, Liemburg (PvdA), H.G.J. Kamp
(VVD), Zonneveld (CD), Hoogervorst (VVD),
Van der Ploeg (PvdA), Bakker (D66), Van
Walsem (D66), Hofstra (VVD), Passtoors (VVD)
en Ten Hoopen (CDA).
Plv. leden: Van der Vlies (SGP), Hessing (VVD),
Van de Camp (CDA), Van der Linden (CDA),
Wolters (CDA), Schimmel (D66), Jeekel (D66),
Van Zuijlen (PvdA), De Jong (CDA), Duivesteijn
(PvdA), Van Dijke (RPF), Hendriks (HDRK),
Rosenmöller (GroenLinks), Vliegenthart
(PvdA), Adelmund (PvdA), Van Zijl (PvdA),
Remkes (VVD), Marijnissen (SP), B.M. de Vries
(VVD), Van Gelder (PvdA), Giskes (D66), Van
Rooy (CDA), Verbugt (VVD), Klein Molekamp
(VVD) en De Hoop Scheffer (CDA).
2 Samenstelling:
Leden: vacature VVD, V.A.M. van der Burg
(CDA), Te Veldhuis (VVD), Van der Heijden
(CDA), De Cloe (PvdA), voorzitter, Janmaat
(CD), Van den Berg (SGP), Scheltema-de Nie
(D66), ondervoorzitter, Apostolou (PvdA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Van
der Hoeven (CDA), Remkes (VVD), Gabor
(CDA), Koekkoek (CDA), Nijpels-Hezemans
(Groep Nijpels), Oedayraj Singh Varma
(GroenLinks), Hoekema (D66), Essers (VVD),
Dittrich (D66), Dijksman (PvdA), De Graaf
(D66), Cornielje (VVD), Rouvoet (RPF) en
Rehwinkel (PvdA).
Plv. leden: Korthals (VVD), Dankers (CDA), Van
Hoof (VVD), Bijleveld-Schouten (CDA),
Liemburg (PvdA), Poppe (SP), Schutte (GPV),
Jeekel (D66), Van Heemst (PvdA),
Noorman-den Uyl (PvdA), Feenstra (PvdA),

3 I.v.m. juiste aanduiding van de commissie.

Verhagen (CDA), Van der Stoel (VVD),
Mateman (CDA), Mulder-Van Dam (CDA), Van
Wingerden (AOV), Rabbae (GroenLinks), Van
Boxtel (D66), H.G.J. Kamp (VVD), Assen (CDA),
M.M. van der Burg (PvdA), Bakker (D66), Klein
Molekamp (VVD), Leerkes (U55+) en Van Oven
(PvdA).
3 Samenstelling:
Leden: Lansink (CDA), Schutte (GPV), Van
Nieuwenhoven (PvdA), voorzitter, Van der
Heijden (CDA), ondervoorzitter, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), M.M.H.
Kamp (VVD), Doelman-Pel (CDA), Swildens-
Rozendaal (PvdA), Vliegenthart (PvdA),
Mulder-van Dam (CDA), Versnel-Schmitz
(D66), Middel (PvdA), Leerkes (U55+),
Nijpels-Hezemans (Groep Nijpels), Fermina

(D66), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks),
Dankers (CDA), Marijnissen (SP), Essers (VVD),
Oudkerk (PvdA), Cherribi (VVD), Sterk (PvdA),
Van Boxtel (D66), Van Vliet (D66) en Van
Blerck-Woerdman (VVD).
Plv. leden: Soutendijk-van Appeldoorn (CDA),
Van der Vlies (SGP), Lilipaly (PvdA), Th.A.M.
Meijer (CDA), Rijpstra (VVD), Voûte-Droste
(VVD), Smits (CDA), Dijksman (PvdA), Houda
(PvdA), Beinema (CDA), Van den Bos (D66),
vacature PvdA, Rouvoet (RPF), R.A. Meijer
(Groep Nijpels), Van Waning (D66), Sipkes
(GroenLinks), De Jong (CDA), vacature CD,
Passtoors (VVD), Apostolou (PvdA), J.M. de
Vries (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA),
Bremmer (CDA), Bakker (D66) en Hoogervorst
(VVD).
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 3 juli 1997

Bij brief van 2 juni jongstleden hebben de commissie voor de Rijks-
uitgaven en de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de minister van Binnenlandse Zaken
vragen voorgelegd over het bovengenoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer. Bijgaand doe ik u het antwoord op deze vragen toekomen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
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1 Vooraf: waarde van het rapport van de Algemene Rekenkamer

De Rekenkamer heeft een aantal aspecten geïdentificeerd die een
belangrijke rol spelen in de besluitvorming over decentralisatie en in de
uitvoering van die beslissing. Met behulp hiervan heeft de Rekenkamer
vervolgens het proces van decentralisatie van de maatschappelijke
opvang geanalyseerd. De waarde van het onderzoek van de Rekenkamer
ligt naar mijn oordeel hierin, dat deze een systematisch overzicht heeft
gemaakt van deze aspecten.

Ik wil de aspecten die de Rekenkamer identificeert kenmerken als
beginselen van behoorlijk decentralisatiebeleid, procesvoorwaarden voor
zorgvuldige decentralisatie. Ik ga daar onder punt 3 verder op in; daaraan
vooraf gaat een korte beschouwing over het onderzochte decentralisatie-
proces bij maatschappelijke opvang.

2 Het decentralisatieproces van de maatschappelijke opvang

Zonder de analyse van de Rekenkamer tekort te willen doen, wil ik nog
enkele aspecten van het proces van decentralisatie van de maatschappe-
lijke opvang belichten die in het Rekenkamerrapport onderbelicht bleven.
Het eerste is dat het decentralisatieproces in kwestie niet model staat

voor andere processen. Het besluit om de beleidsverantwoordelijkheid
voor de maatschappelijke opvang te decentraliseren maakte immers deel
uit van een tweetal bredere operaties, te weten het proces van sociale
vernieuwing en de vorming van het Fonds sociale vernieuwing enerzijds,
en de decentralisatie-impuls (DI) anderzijds. De maatschappelijke opvang
was daarin onderdeel van een breed pakket van voorzieningen.
Een tweede aspect dat een belangrijke rol heeft gespeeld en als zodanig

door de Rekenkamer ook terecht wordt genoemd, was de politieke en
maatschappelijke dynamiek. Immers: de Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing (TWSSV) en de Welzijnswet 1994 gezamenlijk gaven over de
bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke
opvang na afloop van de TWSSV volstrekte duidelijkheid. De verantwoor-
delijkheid zou bij de individuele gemeenten worden gelegd, de gelden
zouden als integraal onderdeel van het Fonds sociale vernieuwing
overgaan naar het Gemeentefonds. Vervolgens is hieromtrent een
discussie ontstaan met maatschappelijke organisaties (VNG, Federatie
Opvang), gemeenten, instellingen en de vaste commissie voor VWS van
de Tweede Kamer. Daarmee rustte op het rijk de verplichting opnieuw
duidelijkheid te scheppen, zowel voor de gemeenten die het aangaat als
voor de instellingen en daarmee uiteindelijk voor de kwetsbare burgers
die gebruik maken van de voorzieningen.
De duidelijkheid omtrent het eindbeeld van het proces van decentrali-

satie die de Rekenkamer van het kabinet vraagt, is u onlangs geboden.
Eerder deze maand heeft de staatssecretaris van VWS u een voorstel voor
wijziging van de Welzijnswet 1994 aangeboden. Dat voorstel voorziet erin
dat aan centrumgemeenten de verantwoordelijkheid en de bijbehorende
geldmiddelen voor enerzijds vrouwenopvang, anderzijds verslavings-
beleid en (overige) maatschappelijke opvang wordt toegedeeld.

3 Gebruik criteria bij voorgenomen en lopende
decentralisatiebeslissingen

Hierboven heb ik de aspecten die de Rekenkamer heeft geïdentificeerd,
een systematisch overzicht genoemd. Het expliciteert in korte bewoor-
dingen wat tot dusver verspreid is gecodificeerd of impliciet is gebleven.
In de bestuurlijke praktijk worden zij her en der reeds gehanteerd en voor
een groot deel zijn zij ook verankerd in de organieke wetgeving. Ik wijs u
om te beginnen op het verplichte vooroverleg met de gemeenten over
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taakverdeling tussen rijk en gemeenten (art. 114 Gemeentewet), op de eis
dat medebewind (incl. de financiële gevolgen) bij wet geregeld moet zijn
(art. 108 Gemeentewet), en op de regeling voor specifieke uitkeringen (art.
182 Gemeentewet). Dit zijn al waarborgen voor een zorgvuldige afweging
van decentralisatiebeslissingen en voor het nagaan welke doelstellingen
en effecten eraan verbonden zijn. Voorts moeten bestuursinstrumenten
als informatieverplichtingen en planvoorschriften bij wet geregeld zijn.
Voorzover geldstromen naar decentrale overheden in het geding zijn, is
het recent geformuleerde kabinetsbeleid inzake specifieke uitkeringen van
toepassing. Ik doel hierbij op de brief in reactie op het rapport van de
commissie-Griffioen en de werkgroep Pennekamp d.d. 8 november 1996
(ICB96/U276). Hierin wordt het te kiezen bestuursarrangement via een
stappenschema aan doelstellingen van beleid gerelateerd en wordt
aanbevolen om beleidsinformatie en financiële verantwoordingsin-
formatie te herleiden tot de onderbouwde verantwoordelijkheden-
verdeling en de meest passende bekostigingwijze van het beleids-
onderwerp.

Het spreekt voor zichzelf dat ik, in mijn coördinerende rol op grond van
artikel 116 Gemeentewet aandacht besteed aan deze aspecten. Te zelfder
tijd wijs ik erop dat de aspecten die de Rekenkamer heeft geïdentificeerd,
niet de indruk mogen wekken dat ze gebruikt kunnen worden als model
voor processen van decentralisatie. Alle aspecten moeten wel in die
processen aan de orde komen, zodat het overzicht van de Rekenkamer
vooral het karakter heeft van «checklist» in de voorbereiding van besluiten
rondom taakverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten.

Verder wijs ik u op het rapport Decentraliseren met beleid, dat ik u
onlangs heb aangeboden. Dit rapport beschrijft op basis van empirisch
onderzoek een bruikbaar analysemodel aangaande de meer beleids-
inhoudelijke aspecten van decentralisatie (vormen, condities, effecten);
het biedt bestuurders, politici en ambtenaren houvast bij de besluit-
vorming over decentralisatie. Dit rapport wordt breed verspreid. Ik zie dan
ook geen aanleiding om naast dit rapport en mijn reactie daarop zoals ik
die in de genoemde brief van 11 juni 1997 heb weergegeven, te
overwegen conform de suggestie van de Rekenkamer en gegeven het
checklist-karakter van het rapport van de Rekenkamer nog een leidraad
voor de andere ministeries op te stellen. Wel zal ik het rapport van de
Rekenkamer doen verspreiden onder die ambtenaren die bij
decentralisatieprocessen betrokken zijn.
Dat laat overigens onverlet dat aan beslissingen om taken en verant-

woordelijkheden al of niet of onder voorwaarden te decentraliseren,
overleg tussen de betrokken ministeries en mijn ministerie voorafgaat. En
het spreekt evenzeer voor zichzelf dat de uiteindelijke besluiten over
decentralisatie van specifieke taken in de vorm van wetsontwerpen aan
uw oordeel worden onderworpen. In beide situaties kunnen de checklist
uit het Rekenkamerrapport en de handreiking Decentraliseren met beleid
vanaf heden een handvat bieden.
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Aan de minister van Binnenlandse Zaken

’s-Gravenhage, 2 juni 1997

Op 22 april jl. publiceerde de Rekenkamer het onderzoek naar het
decentralisatieproces van de maatschappelijke opvang (25 315, nrs. 1–2).
Het onderzoek was gericht op de wijze waarop het Rijk de middelen en de
beleidsverantwoordelijkheid voor de opvang van dak- en thuislozen,
vrouwenopvang en algemene crisisopvang naar gemeentelijk niveau
heeft gedecentraliseerd.

In het onderzoek zijn, op basis van literatuur, criteria ontwikkeld voor
(territoriale) decentralisatieprocessen in het algemeen (blz. 12 en 13). In
zijn reactie op het rapport van de Rekenkamer onderschreef de staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken de bruikbaarheid van de criteria bij de
beoordeling van voorgenomen decentralisaties.

Naar aanleiding van het rapport zouden de commissie voor de
Rijksuitgaven en de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het zomerreces antwoord willen
op de volgende vragen.

Kan uit de positieve reactie op het rapport worden opgemaakt dat de
staatssecretaris voornemens is de criteria te gaan gebruiken bij voorge-
nomen en lopende decentralisatieprocessen?
Zo ja, op welke wijze en in welke concrete processen zal dit gestalte

worden gegeven? Wordt uitwerking van de criteria in een leidraad voor
andere ministeries, zoals de Rekenkamer in hoofdstuk 3 van haar rapport
suggereert, overwogen? Op welke wijze zal het ministerie van Binnen-
landse Zaken, vanuit haar coördinerende rol, toezien op het gebruik van
de criteria en de resultaten van de beoordelingen die aan de hand van de
criteria worden gemaakt? Op welke termijn zal één en ander in gang gezet
gaan worden en tot resultaten leiden? Zal de Kamer als onderdeel van de
lopende decentraliatietoetsen bij ministeries geïnformeerd worden over
het gebruik en de resultaten van de beoordeling?

De Griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Hubert
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