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Drs. F.H. Buddenberg 

Verhouding tussen 
rijksoverheid en lagere 
overheden herijken 

De bestuurlijke verhoudingen tussen rijks
overheid en lagere overheden moeten via 
decentralisatie-impuls en regiovorming her
ijkt worden. Oaarnaast moeten de finan
ciele verhoudingen tussen Rijk en lagere 
overheden aangepast worden zodat de /a
gere overheden oak in financiele zin meer 
ruimte krijgen hun eigen verantwoordelijk
heid waar te maken. 

Gespreide verantwoordelijkheid is een van 
de vier kernthema's waarmee het CDA in
houd probeert te geven aan een christen
democratische visie op de rol van de over
heid in de samenleving. De gespreide ver
antwoordelijkheid is rechtstreeks terug te 
voeren tot het beginsel van de in eigen kring 
en het subsidiariteitsbeginsel uit respectie
velijk de protestantse- en de katholieke 
staats- en maatschappijbeschouwing. 
Seide beginselen bekommerden zich van 
oorsprong over de relatie tussen de over
heid en de rest van de samenleving, in het 
christen-democratische jargon de zoge
naamde niet-statelijke verbanden. Voorbij
gaand aan de nuances tussen beide be
ginselen gaat het ten principale om de 
eerbiediging van de eigen verantwoorde
lijkheid van de niet- statelijke verbanden 
door de overheid. De instrumenten, die de 
overheid ter beschikking staan, zullen de 
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maatschappelijke verantwoordelijkheid pas 
in mogen perken als er sprake is van zulke 
gewichtige belangen dat een inbreuk ter be
scherming van die belangen gerechtvaar
digd is. Als dit aan de orde is, zal de keuze 
moeten vallen op die instrumenten die het 
sterkst appelleren aan de eigen verant
woordelijkheid van burgers en hun verban
den. De burgers en hun verbanden dienen 
zoveel mogelijk zeit te worden geconfron
teerd met de gevolgen van hun handelen, 
zodat de verantwoordelijkheidsdragers de 
gevolgen van hun handelen kunnen afwe
gen en in hun gedrag kunnen verdisconte
ren. 

De soevereiniteit in eigen kring fungeerde 
daarbij vooral als buffer tegen de al te op
dringerige ambities van de overheid terwijl 
het subsidiariteitsbeginsel van oudsher de 
nadruk legde op de aanvullende taak van 
de overheid op een zo laag mogelijk niveau 
van besluitvorming bij het behartigen van 
publieke belangen. 
De recente ontwikkelingen bij gemeenten 
sluiten naadloos aan bij wat het CDA ver
staat onder gespreide verantwoordelijk
heid. In vrijwel aile gemeenten is de orga
nisatie diepgaand gewijzigd en aangepast. 

Drs. F.H. Buddenberg (1953) is wethouder Financien in 
Zoetermeer. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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Taken, verantwoordelijkheden en be
voegdheden worden gedecentraliseerd 
naar een zo laag mogelijk niveau in de or
ganisatie. Daarnaast bezinnen gemeenten 
zich diepgaand op hun kerntaken met als 
consequentie dat de eigen verantwoorde
lijkheid van de burgers en particuliere or
ganisaties weer in het middelpunt van de 
belangstelling staat. 

Wordt deze afslanking van het gemeen
telijke takenpakket ten gunste van het par
ticulier initiatief ook gevolgd door een aan
passing van de betrekkingen tussen de 
verschillende overheidslagen? lmmers, de 
taakverdeling tussen de verschillende 
lagen van het openbaar bestuur (rijk, pro
vincie, regio en gemeente) kan ook worden 
getoetst aan de filosofie die aan de ge
spreide verantwoordelijkheid ten grondslag 
ligt. Het subsidiariteitsbeginsel is hierbij 
vooral richtinggevend. Die bestuurslaag, 
die het beste in staat is om voorwaarden te 
scheppen waarbinnen burgers en hun 
maatschappelijke verbanden hun verant
woordelijkheden in daden kunnen omzet
ten, zal de publieke taken moeten beharti
gen. Premier Lubbers bijvoorbeeld heeft bij 
zijn verdediging van het Verdrag van Maas
tricht reeds expliciet verwezen naar het sub
sidiariteitsbeginsel om de tegenstanders 
van de Brusselse bureaucratie de wind uit 
de zeilen te nemen. 

In dit artikel zal evenwel de vraag centraal 
staan wat de consequenties zijn van de ge
spreide verantwoordelijkheid voor de be
trekkingen tussen de rijksoverheid en de la
gere overheden. Het accent zal daarbij 
liggen op de financiele verhoudingen. 
Omdat de financiele verhoudingen evenwel 
een afgeleide vormen van de bestuurlijke 
verhoudingen zal hier eerst op worden in
gegaan tegen de achtergrond van de ge
spreide verantwoordelijkheid. 

In de vakliteratuurworden aan genoemde 
onderwerpen nogal eens afzonderlijke be
schouwingen gewijd. In de praktijk zal de 
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onderlinge samenhang evenwel goed in het 
oog moeten worden gehouden omdat de 
bestuurlijke- en financiele verhoudingen 
tussen de rijksoverheid en de lagere over
heden twee zijden van dezelfde medaille 
zijn. In de conclusies zal daar dan ook aan
dacht voor worden gevraagd. 

Bestuurlijke verhoudingen tussen 
rijksoverheid en lagere overheden 
Welke bestuurslaag is nu tegen de achter
grond van de gespreide verantwoordelijk
heid het meest geschikt om de publieke 
taken te behartigen? Een belangrijk uit
gangspunt is dat hog ere bestuurslagen zich 
onthouden van taken die op een lager ni
veau doelmatiger en doeltreffender ter 
hand kunnen worden genomen. Het gaat 
derhalve om de optimale schaalgrootte van 
bestuursorganen evenwel binnen de rand
voorwaarden die door de pluriformiteit van 
de samenleving worden gesteld. Per be
leidsterrein zal derhalve afgewogen moe
ten worden welke taakverdeling over de ni
veaus van het binnenlands bestuur het 
meeste recht doet aan de gespreide ver
antwoordelijkheid en het maatschappelijk 
initiatief. Zo zal deze afweging voor het on
derwijs- en welzijnsbeleid met het oog op 
de pluriformiteit anders uitvallen dan voor 
het ruimtelijke ordenings- en verkeers- en 
vervoersbeleid. 

Wanneer de huidige organisatie van het 
binnenlands bestuur op zijn optimale 
schaalomvang wordt getoetst, kan de con
clusie geen andere zijn dat in de loop van 
de tijd geleidelijk aan een tweetal oneven
wichtigheden zijn binnengeslopen. 
Ten eerste heeft de rijksoverheid taken 
maar vooral bevoegdheden naar zich toe
getrokken, die efficienter en effectiever 
door lagere bestuursorganen kunnen wor
den uitgevoerd. Deze centralisatie van be
stuursmacht door de rijksoverheid heeft zijn 
weerslag gehad op de financiele verhou
dingen tussen de rijksoverheid en de lagere 
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overheden. Het accent kwam meer en meer 
te liggen op de specifieke uitkeringen, die 
de lagere overheden nauwelijks nog enige 
bestedingsvrijheid overlieten. 

De tweede onevenwichtigheid werkte 
precies de andere kant uit. De schaal van 
de afzonderlijke gemeenten werd te klein 
om adequaat oplossingen te vinden voor 
bestuurlijke en maatschappelijke vraag
stukken op het gebied van de ruimtelijke or
dening, de economische ontwikkeling, 
volkshuisvesting, verkeer en vervoer en het 
milieu. Teveel bestuurslagen werkten op 
dezelfde beleidsterreinen tegelijkertijd aan 
oplossingen waardoor de samenhang bij de 
aanpak van de verschillende problemen 
verloren ging. Hulpstructuren in de vorm 
van gemeenschappelijke regelingen en 
functionele regio's werden in toenemende 
mate noodzakelijk als noodverband om de 
schaalgrootte van de bestuurlijke bevoegd
heden weer in overeenstemming te bren
gen met de schaalgrootte van de uit te voe
ren taken. 

Wat beide ontwikkelingen gemeen
schappelijk hadden, was dat de afstand van 
de burger tot het bestuur groter werd omdat 
de relatie tussen de democratische controle 
en legitimiteit via de vierjaarlijkse verkie
zingen van de Tweede Kamer, provinciale 
staten en de gemeenteraden en de taken 
en bevoegdheden van deze bestuursorga
nen steeds diffuser werd. 

Het niet Ianger op elkaar aansluiten van 
de uit te voeren taken, bestuurlijke be
voegdheden en democratische legitimiteit 
staat haaks op de gespreide verantwoor
delijkheidsgedachte. 
Gelukkig wordt dit momenteel onderkend. 
Gewezen kan worden op de decentralisa
tie-impuls en het proces van regiovorming. 
Met decentralisatie wordt beoogd om taken 
en bevoegdheden die momenteel nog bij de 
rijksoverheid liggen af te stoten naar die la
gere bestuursorganen, die qua schaal
grootte de desbetreffende taken doelmati-
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ger en doeltreffender kunnen verrichten. 
Gewaakt moet hierbij worden voor dogma
tiek en blauwdrukken. Ieder beleidsterrein 
heeft zijn eigen dynamiek en stelt zijn eigen 
eisen aan de gewenste pluriformiteit waar
door de optimale schaalgrootte van geval 
tot geval kan verschillen. Het gezond ver
stand zal daarbij de doorslag moeten 
geven. De overdracht van bestuurlijke be
voegdheden zal gepaard moeten gaan met 
de overheveling van financiele middelen 
aan de lagere bestuursorganen en dan niet 
in de vorm van een specifieke uitkering 
maar via een algemene uitkering aan het 
bestuursorgaan dat de desbetreffende taak 
gaat uitvoeren. Dit stimuleert de eigen ver
antwoordelijkheid. 

Op den duur is voor een 
voldoende democratische 
controle en legitimatie 
van regiobesturen 
rechtstreekse verkiezingen 
een conditio sine qua non 

De regiovorming, die er via de Kaderwet
geving aan lijkt te komen brengt de schaal
grootte van de bestuurlijke bevoegdheden 
weer in overeenstemming met de schaal
grootte van de uit te voeren taken. Ook hier 
zijn dogmatiek en blauwdrukken uit den 
boze en dient het gezond verstand te ze
gevieren. 

Ten aanzien van een punt bestaat een 
duidelijk verschil tussen de decentralisatie
impuls en de regiovorming. Bij de decen
tralisatie- impuls wordt namelijk de schaal
grootte van de uit te voeren taken en 
bevoegdheden weer in overeenstemming 
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gebracht met de bestaande democratische 
controle en legitimiteit. Bij de regiovorming 
is het omgekeerde het geval. Het samen
bundelen van taken en bevoegdheden bij 
regio's leidt tot een grotere afstand van de 
rechtstreeks gekozen bestuursorganen. 
Daarom is voor een voldoende democrati
sche controle en legitimatie van deze re
giobesturen op den duur rechtstreekse ver
kiezingen een conditio sine qua non. 

De gespreide verantwoordelijkheid is 
zonder meer gediend met deze ontwikke
lingen omdat de onderlinge aansluiting van 
de uit te voeren taken, bestuurlijke be
voegdheden en de democratische legitimi
teit een stimulans betekent voor de verant
woordelijkheidsbeleving van de des
betreffende bestuursorganen. 

Evaluatie financii:He verhoudingen tus
sen rijk en lagere overheden 
.De financiele verhoudingen tussen het Rijk 
en de lagere overheden zijn in de Memorie 
van Toelichting bij de Financiele Verhou
dingswet uit 1984 gebaseerd op de wel
vaartstheorie. Daarin worden een drietal 
motieven genoemd, die overheidsingrijpen 
rechtvaardigen: het stabilisatie-, het distri
butie- en het allocatiemotief. 
Van oudsher bestaat in de economische 

theorie min of meer overeenstemming dat 
de invloed van de overheid op het niveau 
van de economische activiteit (stabilisatie) 
en op de inkomensverdeling (distributie) het 
doeltreffendst kan plaatsvinden door de 
rijksoverheid. Voor Nederland met zijn 
kleine en open economie is wat betreft het 
stabilisatiebeleid de schaal van de rijks
overheid al aan de kleine kant en ligt het uit 
een oogpunt van doeltreffendheid meer 
voor de hand om deze taak en de daarbij 
behorende bevoegdheden te centraliseren 
naar het Europese niveau. 

In tegenstelling tot het stabilisatie- en het 
distributiemotief zijn bij overheidsingrijpen 
op grond van het allocatiemotief de lagere 
overheden wei uitdrukkelijk in beeld omdat 
voor nogal wat overheidsvoorzieningen op 
dit niveau de baten en lasten het beste 
tegen elkaar kunnen worden afgewogen. 
Dit allocatiemotief sluit daarmee direct aan 
op de filosofie van de gespreide verant
woordelijkheid. 

De wetgever heeft in de Financiele Ver
houdingswet uit 1984 overheidsingrijpen op 
grond van het allocatiemotief tot normatief 
uitgangspunt gekozen. Dit zou het primaire 
beginsel moeten zijn in de ordening van de 
financiele verhouding tussen het Rijk en de 
lagere overheden. De grenzen van de wer-

Tabel 1 De inkomstenbronnen van de gemeenten in 1992 

mid o/o 

Specifieke uitkeringen 32.5 62% 
Algemene uitkering 14.6 28% 
Eigen inkomsten 
- gemeentelijke belastingen 3.3 6% 
- heffingen en rechten 2.2 4% 

Totaal 52.6 100% 

Bran: Miljoenennota 1992, p. 245. 
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king van dit uitgangspunt worden bepaald 
door het rijksbeleid op grand van het stabi
lisatie- en het distributiemotief. 
Wanneer nu de feitelijke financiele verhou
dingen tussen rijksoverheid en de lagere 
overheden worden getoetst aan de uit
gangspunten zoals neergelegd in de Fi
nanciele Verhoudingswet, dan is de discre
pantie opvallend. 

De gemeentelijke inkomsten kunnen wor
den ingedeeld in een drietal categorieen te 
weten: de specifieke uitkeringen, de alge
mene uitkering en de eigen inkomsten. 
Uit tabel 1 blijkt dat de specifieke uitkerin
gen verantwoordelijk zijn voor circa 60% 
van de inkomsten, de algemene uitkering 
voor circa 30% en de eigen inkomsten voor 
de resterende 10%. De 10% eigen inkom
sten kunnen op hun beurt weer worden on
derverdeeld in 6% eigen belastingen 
(hoofdzakelijk onroerende zaakbelasting) 
en 4% heffingen en rechten (hoofdzakelijk 
reinigings- en rioolrechten casu quo afval
stoffenheffing). 

De specifieke uitkeringen zijn gebonden 
inkomensoverdrachten voor taken die door 
de gemeente worden uitgevoerd maar 
waarvan de bevoegdheden liggen bij de 
rijksoverheid. Het verdelingsmotief is in 
onze verzorgingsstaat dominant bij het 
doorsluizen van gelden op de terreinen on
derwijs, volkshuisvesting en sociale zaken, 
waar het leeuwedeel van de specifieke uit
keringen zijn geconcentreerd. De alge
mene uitkering is een ongebonden inko
mensoverdracht waar het verdelingsmotief 
eveneens de boventoon voert omdat deze 
uitkering vooral is bedoeld om gemeenten, 
die met niet te be"lnvloeden kostenfactoren 
hebben te maken hiervoorte compenseren. 
Het gaat om het creeren van een gelijke uit
gangspositie oftewel een gelijke voorzie
ningencapaciteit. 

De dominantie van het verdelingsmotief 
bij de specifieke- en de algemene uitkering 
gaat ten koste van de mogelijkheden om op 
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het decentrale niveau het nut en offer van 
overheidsvoorzieningen tegen elkaar af te 
wegen. Slechts bij de eigen inkomsten van 
de gemeenten kan de koppeling met de ge
meentelijke uitgaven rechtstreeks worden 
gelegd, waardoor de eigen verantwoorde
lijkheid van de gemeente het beste tot zijn 
recht komt. 

Concluderend kan worden gesteld dat bij de 
concrete uitwerking van de financiele ver
houdingen tussen rijksoverheid en lagere 
overheden het primaat is gelegd bij het ver
delingsmotief. Dit in afwijking van het nor
matieve uitgangspunt uit de Financiele Ver
houdingswet uit 1984 waar het accent werd 
gelegd bij een optimale allocatie van over
heidsvoorzieningen door nut en offerop een 
zo laag mogelijk bestuursniveau met elkaar 
te confronteren. 

De gespreide verantwoordelijkheid komt 
hierdoor niet tot zijn recht en in het ver
lengde hiervan ook niet de betrokkenheid 
van de burger bij het openbaar bestuur. 

Perspectief financiEHe verhoudingen 
in deze paragraaf zal worden ingegaan op 
de vraag welke mogelijkheden er zijn om 
meer inhoud te geven aan de gespreide ver
antwoordelijkheid tussen bestuursorganen. 
In de eerste plaats dienen de uit te voeren 
taken en de daarbij behorende bestuurlijke 
bevoegdheden gelegd te worden bij het be
stuursorgaan, die daar qua schaalgrootte, 
getoetst aan doelmatigheid en doel
treffendheid, het meest geschikt voor is. Dit 
alles uiteraard binnen de grenzen, die door 
de pluriformiteit van de samenleving wor
den gesteld. 
lndien dit bovendien gepaard gaat met een 
grotere financiele betrokkenheid betekent 
dit een belangrijke stimulans voor de eigen 
verantwoordelijkheid van bestuursorga
nen. Ook de democratische legitimiteit van 
het desbetreffende bestuursorgaan is 
ermee gediend. 
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Achtereenvolgens zal worden ingegaan 
op de decentralisatie-impuls, de specifieke 
uitkeringen, de algemene uitkering en de 
vergroting van de eigen middelen van la
gere overheden. Vanwege de herverde
lingseffecten die ongetwijfeld zullen optre
den bij wijzigingen in de financiele 
verhouding tussen de rijksoverheid en de 
lagere overheden is een samenhangende 
beoordeling van belang omdat bij een par
tiele beoordeling altijd wei argumenten zijn 
te verzinnen waarom een bepaalde aanbe
veling niet opgevolgd zou moeten worden. 

Decentralisatie-impuls 
Bij decentralisatie gaat het om overheids
taken, die momenteel nog door de rijks
overheid worden uitgevoerd maar die doel
matiger en doeltreffender door lagere 
overheden kunnen worden verricht. Afhan
kelijk van de optimale schaalgrootte dienen 
dergelijke taken dus te worden overgehe
veld naar provincie casu quo regiobestuur 
of de gemeenten. 

De Tussenbalans van begin 1991 bete
kende een doorbraak op het terre in van de 
decentralisatie omdat toen voor het eerst 
een bedrag van 550 miljoen aan efficiency
winst werd ingeboekt. Dit correspondeert 
met de overheveling van een takenpakket 
ter waarde van 5.5 miljard. Twee jaar later 
inmiddels ziet het ernaar uit dat met de in
werkingtreding van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten per 1-1-1994 het gemeen
telijk takenpakket voor circa 1.5 miljard 
wordt uitgebreid. Dit is een belangrijke door
braak. 

Voorwaarde voor de overdracht van taken 
is dat ook de bestuurlijke bevoegdheden 
om de desbetreffende taken naar eigen in
zichten uit te voeren, worden overgeheveld 
naar de lagere overheden. Voor de finan
ciering betekent dit dat specifieke uitkerin
gen niet aan de orde zijn maar de algemene 
uitkering het aangewezen financieringsin-
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strument is. De samenhang met andere be
leidsterreinen dient immers optimaal tot zijn 
recht te kunnen komen terwijl ook het hui
dige veelal open einde karakter van de 
taken, die voor decentralisatie in aanmer
king komen via maatwerk op het decentrale 
niveau op adequate wijze moet kunnen wor
den afgegrendeld. 

Specifieke uitkeringen 
In tegenstelling tot de taken, die worden ge
decentraliseerd gaat het bij specifieke uit
keringen om taken, die nu al door de lagere 
overheden in medebewind worden uitge
voerd. De specifieke uitkering als gebonden 
inkomensoverdracht biedt de lagere over
heden echter nauwelijks tot geen ruimte om 
naar eigen inzichten het beleid te bepalen. 
De meest drastische oplossing hiervoor is 
om specifieke uitkeringen te saneren en ze 
over te hevelen naar de algemene uitkering. 
Dit is in de jaren '80 op vrij grate schaal ge
beurd. Het aantal specifieke uitkeringen is 
meer dan gehalveerd. Het ging overwe
gend echter om specifieke uitkeringen van 
een geringe budgettaire omvang. Niet te 
ontkennen valt dat ten aanzien van de in 
budgettair opzicht omvangrijkste specifieke 
uitkeringen, die voornamelijk zijn gecon
centreerd op de beleidsterreinen volks
huisvesting, sociale zaken en onderwijs, er 
op grand van het verdelingsmotief behoefte 
blijft aan centrale regelgeving. 

Daarom zal hier naar andere oplossingen 
moeten worden gezocht. Zo kunnen door 
het samenvoegen van een aantal speci
fieke uitkeringen tot een brede doeluitkering 
aan de lagere overheden kansen worden 
geboden, om binnen door het rijk opgelegde 
randvoorwaarden, aan het regionale casu 
quo provinciale of gemeentelijke beleid 
eigen accenten te geven. De brede doel -
uitkering sociale vernieuwing is daar een 
voorbeeld van. 

Een andere mogelijkheid is om lagere 
overheden financieel medeverantwoorde-
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lijk te maken voor de uitvoering van voor
zieningen en regelingen waarvan het uitke
ringsniveau op grond van verdelingsover
wegingen op centraal niveau gehandhaafd 
dient te blijven. Deze discussie wordt mo
menteel gevoerd bij de bijstandsverlening 
en de individuele huursubsidie (IHS). De 
achterliggende gedachte hierbij is dat de 
gemeente in dit geval via de haar wei ter 
beschikking staande beleidsinstrumenten 
er belang bij heeft om het aantal bijstands
clienten en IHS-ontvangers zoveel moge
lijk terug te dringen. In combinatie met een 
andere verdelingssystematiek van de alge
mene uitkering (zie hierna) waardoor op 
adequate wijze wordt gecompenseerd voor 
de sociale structuur maar bovenal voor wij
zigingen in die sociale structuur vormen dit 
soort maatregelen een belangrijke bijdrage 
voor het verantwoordelijkheidsbesef van la
gere overheden. 

Algemene uitkering 
Aan de verdeelsystematiek van de alge
mene uitkering uit het Gemeentefonds ligt 
een helder uitgangspunt ten grondslag, na
melijk de gelijke voorzieningencapaciteit 
van gemeenten. Oat wil zeggen dat de al
gemene uitkering moet compenseren voor 
relatieve uitgavenverschillen tussen ge
meenten, die worden veroorzaakt door exo
gene voor gemeenten niet be"lnvloedbare 
factoren. 

Ondanks deze eenduidige filosofie moet, 
de geschiedenis van de verdeelsystema
tiek overziende, worden vastgesteld dat de 
uitwerking hiervan voortdurend achter de 
feiten aanloopt. 

In de Financiele Verhoudingswet uit 1960 
was het aantal inwoners per gemeente het 
overheersende verdelingscriterium. Toen 
in de jaren daarna de suburbanisatie goed 
op gang kwam, werd in de Financiele Ver
houdingswet 1984 overgestapt op het aan
tal woonruimten als het belangrijkste ver
delingskenmerk. Tussentijds werden 
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allerlei verfijningen ge·lntroduceerd om te
gemoet te komen aan ad-hoc knelpunten. 
Kortom, het stelsel schiet tekort in zijn dy
namiek doordat onvoldoende wordt inge
speeld op maatschappelijke veranderin
gen. Tegelijkertijd overtreft het aantal 
doelstellingen (verschillen waarvoor moet 
worden gecompenseerd) het aantal be
schikbare instrumenten in casu het aantal 
verfijningsmaatstaven. 

Herijking van bestuurlijke 
verhoudingen tussen 
rijksoverheid en lagere 
overheden moet worden 
ondersteund door een 
aanpassing van de 
financiele verhoudingen 

Het momenteel in opdracht van de Raad 
voor de Gemeentefinancien door het on
derzoeksbureau Cebeon uitgevoerde on
derzoek naar een nieuwe verdeelsystema
tiek dient daarom primair beoordeeld te 
worden op zijn dynamische aspecten en 
een minder gedetailleerde definiering van 
de verschillen tussen gemeenten waarvoor 
moet worden gecompenseerd. Als de uit
komsten van het onderzoek aan deze voor
waarden voldoen, zal het in zijn uitwerking 
rechtvaardiger overkomen dan de huidige 
verdeelsystematiek en tegelijkertijd een 
appel doen op de eigen verantwoordelijk
heid van de gemeenten om optimaal in te 
spelen op de zich wijzigende maatschap
pelijke veranderingen, sterker nog om deze 
zeit te be"lnvloeden. Verantwoordelijkheden 
tussen rijksoverheid en lagere overheden 
worden dan daadwerkelijk gespreid. 
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Vergroting van de eigen middelen van 
lagere overheden 
Het sluitstuk van de vergroting van de eigen 
verantwoordelijkheid van de lagere over
heden wordt gevormd door een vergroting 
van het eigen belastinggebied. Uiteraard 
onder de beperkende voorwaarde dat de 
macro-belastingdruk gelijk blijft, zo moge
lijk zelfs zal dalen als lagere overheden be
wust kiezen voor minder voorzieningen in 
ruil voor een lagere belastingdruk. 

Het medio vorig jaar uitgebrachte 'Rap
port van de commissie verruiming eigen 
middelen lagere overheden' (Commissie
De Kam) formuleert een aantal aanbeve
lingen. Uit de vele reacties op het rapport 
blijkt dat de aandacht voor de herverdeel
effecten op de korte termijn helaas nog 
steeds grater is dan de kansen, die worden 
geboden voor een versterking van de allo
catiefunctie. Een drastische wijziging van 
de bestuurscultuur van een defensieve 
naar een meer offensieve invulling van de 
eigen verantwoordelijkheid is derhalve nog 
steeds hard nodig. 

Oat neemt niet weg dat de vergroting van 
het belastinggebied van lagere overheden 
niet geYsoleerd kan worden bezien maar in 
samenhang (ook ten aanzien van de her
verdeeleffecten) met de bestuurlijke reor
ganisatie, de decentralisatie-impuls, de sa
nering van de specifieke uitkeringen en de 
wijzigingen in de verdeelsystematiek van 
de algemene uitkering. 
Desondanks moet het mogelijk zijn om op 
korte termijn de overdrachtsbelasting (1 ,7 
miljard in 1992) af te schaffen, de algemene 
uitkering voor hetzelfde bed rag te korten en 
de gemeenten de mogelijkheid te geven om 
het eigenarendeel van de onroerende 
zaakbelasting navenant te verhogen. Voor 
dezelfde doelgroep in casu de eigenaren 
van onroerend goed worden de lasten dan 
meer over de tijd gespreid terwijl dit ook nog 
gunstig uitwerkt voor de doorstroming op de 
woningmarkt. Ook zou aan de gemeenten 
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de mogelijkheid moeten worden gegeven 
om de Onroerende zaakbelastingtarieven 
te differentieren naar soort object (wonin
gen en niet-woningen), soort bedrijf en lo
katie. 

Het betreft hier een aantal praktische 
voorstellen met betrekking tot herkenbare 
belastingen op het decentrale niveau met 
overzienbare herverdeeleffecten. 

Conclusies 
Gespreide verantwoordelijkheid in het 
openbaar bestuur betekent dat de uitvoe
ring van overheidstaken en de daarbij be
horende bestuurlijke bevoegdheden ter 
hand moeten worden genomen door die be
stuursorganen, die daar qua doelmatigheid 
en doeltreffendheid het meest voor in aan
merking komen, rekening houdend met de 
pluriformiteit van de samenleving. 

De huidige organisatie van het binnen
lands bestuur blijkt bij diverse beleidster
reinen niet meer te voldoen aan de schaal
grootte die noodzakelijk is om 
maatschappelijke vraagstukken adequaat 
aan te pakken. De rijksoverheid heeft taken 
en bevoegdheden naar zich toegetrokken 
die doelmatiger en doeltreffender door la
gere overheden kunnen worden verricht. 
Daarnaast is de schaal van de gemeenten 
te klein om de hedendaagse problemen op 
hef gebied van de ruimtelijke ordening, eco
nomische ontwikkeling, volkshuisvesting, 
verkeer en vervoer en het milieu tot een op
lossing te brengen. Onvermijdelijk was dat 
de afstand tussen burger en bestuur onder 
deze omstandigheden werd vergroot. 

Via de decentralisatie-impuls en de re
giovorming moet de schaalgrootte van de 
bestuurlijke organen weer in overeenstem
ming worden gebracht met die van de maat
schappelijke problemen. 

Deze herijking van de bestuurlijke ver
houdingen tussen rijksoverheid en de la
gere overheden moet worden ondersteund 
door een aanpassing van de financiele ver-
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houdingen. Bezien vanuit de gespreide ver
antwoordelijkheid betekent dit dat de finan
ciele verhoudingen meer in overeenstem
ming moeten worden gebracht met de 
allocatiefunctie van de overheid binnen de 
randvoorwaarden die door de distributie
functie worden gesteld. In concreto bete
kent dit dat: 
- decentralisatie gepaard gaat met over

heveling van financiele middelen in de 
vorm van ongebonden inkomensover
drachten; 

- specifieke uitkeringen worden overge
heveld naar de algemene uitkering; 

- specifieke uitkeringen worden samen
gevoegd tot brede doeluitkeringen; 

- lagere overheden in financiele zin me
deverantwoordelijk worden gemaakt 
voor de uitvoering van overheidstaken 
waarvan de regelgeving op grond van 
verdelingsoverwegingen bij de rijksover
heid blijft rusten. 

- de verdelingssystematiek van de alge
mene uitkering aansluit bij belangrijke 
maatschappelijke veranderingen en op 
een globalere wijze onbe·lnvloedbare 
verschillen tussen gemeenten compen
seert. 

- tot slot de eigen middelen van lagere 
overheden worden verruimd bij gelijktij
dige verlaging van de algemene uitke
ring. 

De hier bepleite maatregelen betekenen 
een stimulans voor de spreiding van ver
antwoordelijkheden tussen de verschil
lende lagen van het openbaar bestuur 
waarmee de doelmatigheid en de doel-
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treffendheid van het openbaar bestuur is 
gediend maar ook de relatie tussen burger 
en bestuur wordt versterkt. 
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