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Samenvatting~Tnleiding

De invoering van de Wet van de stads- en dorpsvernieuwing met een daar-

hij hehorend Fonds, ter vervanging van een verbrokkeld geheel van losse

reKelingen, zou de integrale aanpak van het probleemgebied stads- en

dorpsvernieuwing (SV) bevorderen, en de gemeenten meer beleidsvrijheid

geven. Deze vrome gedachte blijkt niet te werken. De gemeenten oordelen

veelal negatieE over de nieuwe Wet. De problemen blijken van organisato-

rische en financiële aard.
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inleiding

Capaciteitsgebrek, tijdsdruk, regelgeving, verplichte rapportage en een

uitbreíding van de papierwinkel. Ziehier de ingrediënten van weer een

nieuwe overheidscocktail; de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Wet

SV), van kracht per 1-1-85. Bedoeld als decentralisatie- maatregel, door

de 'decentralen' (de gemeenten) echter zeker niet ontvangen als deregu-

lérend. Opmerkingen als "waar het Rijk 15 jaar over heeft gedaan moet de

gemeente in 1 jaar realiseren" en "ze (de Wet, schr.) is een wassen

neus" geven aan dat er iets broeit in het 'gemeente wereldje'.

Door de instelling van een stadsvernieuwingsfonds (Fonds SV)- waarin de

gelden van een groot aantal voormalige regelingen samengevloeid zijn;

voor 1985 is dit 800 miljoen guldenl) - zou de beleidsvrijheid, slag-

vaardigheid en integrale aanpak (ten aanzien) van stads- en dorpsver-

nieuwing (SV) bevorderd worden. Een aantal gemeenten krijgt daartoe nu

rechtstreeks geld uit het Fonds, dit zijn de zogenaamde rechtstreekse

T;emeenten. Uit het onderzoek blijkt echter dat gemeenten problemen met

de Wet hehben.
in dit artikel zal, na een beschrijving van de historie en de werking

van de Wet SV, een bespreking plaatsvinden van de resultaten van een

~1oor ons uitgevoerd onderzoek onder gemeenten, naar de meningen over en

ervaringen met de nieuwe Wet. Met name de financiële en organisatorische

Yevolgen ervan blijken gevoelige onderwerpen.

Historie en werking

Na het ontwerp van Schaefer in 1976 en de gewijzigde ontwerpen van

Beelaerts en Brokx in 1980 en 1983 is m.i.v. 1 januari 1985 de nieuwe

Wet SV in werking getreden. In het kader van deze wet zijn de gelden van

19 afzonderlijke subsidieregelingen in één Fonds SV samen gebracht. Dit

betreft subsidies van de ministeries van E.7,., V.R.O.M. en W.V.C., zoals

de ISR en de 80~-regeling. 14 grote gemeenten hebben in het kader van de

interim Saldo Regeling (ISR) al een aantat jaren gewerkt op de wijze
waar~p nu alle gemeenten moeten gaan werken. De financiële middelen voor
SV worden zonder voorafgaande planbeoordeling van het Rijk rechtstreeks
aan gemeenten en provincies toegedeeld. Gemeenten die op grond van een
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hepaalde verdeelsleutel aanspraak kunnen maken op 1 promille of ineer van

de heschikbare getden (het Fonds SV bevat ongeveer 800 miljoen gulden in

19F~5) krijgen het geld rechtstreeks in een eigen gemeentelijk SV-fonds

gestort; dit zijn 92 gemeenten ('de rechtstreekse gemeenten') met een

totaal fonds van 652,6 miljoen gulden. De gelden van de gemeenten die

aanspraak kunnen maken op minder dan 1 promille van het Fonds SV ('de

ni.et-rechtstreekse gemeenten') worden gestort in de desbetreffende pro-

vinciale fondsen; dit betreft 658 gemeenten met een totaal fonds van

147,4 miljoen gulden

Provincie Geen eigen fonds Rigen SV-fonds Totaal gem.

aant.
gem.

Groningen l 43
Friesland 2 18
Drenthe 3 30
Overijssel 4 40
Celderland 5 77
[Itrecht 6 44
Noord-Holland 7 69
7.ui d-Hol land 8 1 10
7.eeland 9 24
Noord-Brabant ]0 124
Limburg ll 61
'Luid. IJsselm.
Yold. 12 5

aant.
bedrag gem.

10 920 000 7
9 152 000 13
6 448 000 4

12 736 000 7
22 160 000 11

7 688 000 4
16 096 000 12
18 840 000 10
6 848 000 6

21 152 000 7
12 088 000 8

0 0
Rijnmond 13 13 3 240 000 3

Nederland
totaal 658 147 368 000 92

aant.
bedrag gem. bedrag

26 336 000 50 37 256 000
21 472 000 31 30 624 000
6 592 000 34 13 040 000

30 120 000 47 42 856 000
38 368 000 88 60 528 000
36 264 000 48 43 952 000

208 600 000 81 224 696 000
102 904 000 120 121 744 000

8 608 000 30 15 456 000
37 208 000 131 58 360 000
23 600 000 69 35 688 000

0 5 0
112 544 000 16 115 784 000

652 616 000 750 799 984 000

Figuur 1: De provinciale verdeling in guldens; bron: Staatscourant, 26-
10-1984
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'Lo~i 1~ we i n f i f,uur 1 kunnen zien, 1 eggc n de (92) rechttit rc~c k5e~ };emc~c~nte,n

samc~n ren heslag van circa viervijfde op het totale Foncisbedrat,.

F.en opvallend provinciaal verschil is dat in Friesland 13 van de 3l ge-

meenten (42~) een eigen fonds hebben terwijl in Noord-Brabant slechts 7

van de 131 gemeenten (5~) een eigen fonds hebben. Dit is verklaarbaar

uit het feit dat Friesland een klein aantal voornamelijk grote gemeenten

heeft en Noord-Brabant een groot aantal voornamelijk kleine gemeenten.

7.oals we verder zullen zien spelen een aantal factoren die sterk verband

houden met de grootte van een gemeenten een rol bij de bepaling van het

promillage.
Figuur 2 laat zien dat de 10 grootste gemeenten (qua toegekende bedra-

gen) gezamenlijk ruim de helft van het fonds-bedrag ter beschikking

krijgen.

Gem. naam Promille

Amsterdam 200,85
Rotterdam 128,63
's-Gravenhage R5,25
Utrecht 35,49
Haarlem 24,99
Groningen 24,85
Leiden 13,95
Arnhem 13,48
Nijmegen 12,86
Tilburg 12,51

Bedrag
(guldens)

160 680 000
102 904 000
68 20t) 000
28 392 000
19 992 000
19 880 000
11 160 000
10 784 000
10 288 000
10 008 000

Figuur 2: De 10 bestbedeelde gemeenten; bron: Staatscourant 26-10-1984

~)p grond van de verdeelsleutel wordt het promillage als volgt bepaald:
(sa f b f h)~c2, waarbij s- verzorgingsniveau, a- woningbestand van
voor 1945, b- meergezinswoningen van voor 1931, h- historische fac[or,
c - gemiddeld inkomen.
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Pe };enoemde verdeelsleutel van het Fonds SV is gebaseerd op "objectieve"
hehoefte maatstaven zodat planfinanciering overgaat in behoeftefinancie-
ring.
Het is de vraag of dit wel een goede maatstaf is voor de huidige SV-be-
hoeften van een gemeente aangezien vooral naar het verleden wordt geke-
ken hij de verdeling van de gelden; zelfs als monumenten al verzorgd

zijn krijgt men hiervoor geld terwijt aan de andere kant bijvoorbeeld de
factor bedrijven niet in de verdeelsleutel wordt meegenomen hoewel dit
wel onder de wetsdefinitie van SV valt.
De Wet SV (artikel 1) definieert SV als volgt:

"De stelselmatige inspanning zowel op stedebouwkundig als soci-

aal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, gericht
op behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van
bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied".

Na een periode van gedetailleerde Rijksbemoeienis met SV is nu een ver-
strekkende bestuurlijke en fínanciële decentralisatie ingevoerd via wel-
ke weg Qemeenten hun eigen SV-problematiek flexibeler en slagvaardiger
moeten kunnen aanpakken. Vroeger vond er een verplichte gedetailleerde
heoordeling door het Rijk plaats voordat tot subsidíëring werd overQe-
gaan. ~emeenten dienen nu aan het begrip SV zelf nader inhoud te geven;
Toetsing volgt achteraf door het Rijk. Het nieuwe van de Wet SV is meer
~;elegen in het wettelijk kader dan in de activiteiten zelf. De taakver-
deling van de overheid m.b.t. SV is nu als volgt:
- het Rijk: Vaststellen van de hoofdlijnen van het SV-beleid, samenstel-

ling van de hoogte van het SV-budget, algemene regelgevíng
- Provincies: toetsen van SV-plannen, verdeling van SV-gelden (over
niet-rechtstreekse gemeenten), financieel toezicht en rapportage

- Gemeenten: opstellen van SV-plannen, subsidie- en inspraak verordenin-
gen, ui[voeren van SV, verdeling van werkzaamheden over derden, rap-
portage.

In het provinciale beleid kunnen verschillen zijn maar over het algemeen
krijgen niet-rechtstreekse gemeenten van de provincie 80~ van hun aan-
dce] in het Fonds SV uitgekeerd wanneer zij de behoefte daaraan (glo-
haal) aantonen. De resterende 20~ wordt gestort in een provinciale knel-
puntenpot waaruit, na inventarisatie van provinciale knelpunten, projec-
ten betaald worden die uit de 8~~ niet te betalen zijn zonder dat het
evenwicht in het gemeentelijke SV-beleid structureel wordt aangetast.
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Nu de instelling van SV-fondsen het niet langer meer nodig maakt elk

deelprojekt afzonderlijk af te stemmen op aparte financieringsbronnen is
rie tot nu toe niet erg gebruikelijke integrale aanpak van SV ook finan-

cieel voordelig. Volgens deze aanpak worden alle aspekten die verband
liouden met het wonen, het werken, de wegen (boven- en ondergrondse in-

frastructuur) en welzijn in samenhang aangepakt waarbij onderdelen op
elkaar worden afgestemd (rioleringswerkzaamheden worden bijvoorbeeld

gecombineerd met verkeersmaatregelen, zodat een straat niet twee keer in
korte tijd opengebroken wordt).
De vraag is wat er van de Wet is terechtgekomen. Een inventarisatie van
de ervaringen van gemeenten, na bijna een half jaar werken met de nieuwe
wet, volgt.

Onderzoeksopzet

Het uitgevoerde onderzoek kan in een notedop (voor een uitgehreide he-
schrijving van de opzet en uitwerking van het onderzoek wordt verwezen
naar Appendix 1) als volgt worden omschreven. Besloten is om alle 7482)
Nederlandse gemeenten een schriftelijke vragenlijst te sturen, met het
verzoek deze ingevuld in een voorgestempelde envelop te retourneren. F,en
schriftelijke enqu"ete heeft het voordeel dat de respondent zelf kan be-
palen wanneer tijd wordt besteed aan de invulling van de enqí3ete en des-
noods de tijd neemt om gegevens op te zoeken. Bovendien bevordert een
schriftelijke enqíiete de eenduidigheid van de vraagstelling: Elke ge-
meente krijgt de vragen op dezelfde manier voorgelegd. Ten einde sugges-
ties en een aantal 'hot items' op te pikken in het SV vakgebied is een
mondeling vooronderzoek gehouden bij een aantal 'representatíef' geachte
gemeenten. Daarnaast kon de voorlopige vragenlijst getoetst worden op
begrijpelijkheid en voLledigheid. De schriftelijke enqu"ete heeft uitein-

delijk een respons opgeleverd van 47~. De resultaten van het vooronder-
zoek en de enqu"ete zullen hierna besproken worden.

~nderzoeksresultaten

Tijdens het vooronderzoek bleek dat in elk van de 1~ bezochte gemeenten
een andere afdeling zich bezighield met SV. Duidelijk werd dat er grote
onduidelijkheid was ontstaan door de nieuwe Wet SV. Opvallend was het
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verschil tussen twee Gelderse gemeenten die ongeveer evenveel geld nit
het F~nds SV krijgen, met dit verschil dat de ene gemeente een recht-
Streekse gemeente i s en de andere niet. De niet-rechtstreekse gemeente
had liever rechtstreekse gemeente willen zijn ( met een eigen SV-fonds)
c~n de ambtenaar van de rechtstreekse gemeente had liever gezien dat zijn
gemeente een niet-rechtstreekse gemeente was geworden aangezien nu grote
discipline vereist zal zijn en er de komende jaren concrete plannen ge-
maakt moeten worden waarin de SV-problemen in samenhang hekeken worden
(in het verleden had men zich slechts op "ad hoc basis" bezig gehouden
met SV).
Halverwege april 1985 werden 748 enqí3ete-formulieren verzonden naar alle
Nederlandse gemeenten2). In de computerverwerking zijn alle enquetes
meegenomen die nog binnen 2 weken na de uiterste inzenddatum binnen kwa-
men. Dit waren er 300 (40~). Hoe "snel" de ambtl~lijke molens werken
blijkt uit het feit dat zelfs 6 maanden na de uiterste instuur-datum nog
enquetes binnenkomen. De laatste stand is 356 ( goed ingevulde) enqu"etes
(47~). ~it is een uitzonderlijk hoge respons van gemeenten, aanzienlijk
h~ger dan de verwachtte 20~. De respons is opvallend aangezien gemeenten
door de decentralisatie ( en de extra taken) onder tijdsdruk zitten
(plannen en rapportage op tijd klaar krijgen), bovendien worden gemeen-
ten regelmatiQ met enqí3etes geconfronteerd. Als men mede in beschouwing
neemt dat de enquete zeer uitgebreid was (7 bladzijden met ín totaal
meer dan 50 vragen) en dat men de enq~3ete over het algemeen zeer con-
sciëntieus heeft ingevuld ( vaak zelfs getypt) mag geconcludeerd worden
dat er i ets gaande i s in gemeente ( "het gist en broeit in het wereld-
~e~~ ) .
De enq(letes werden gezonden aan de "afdeling SV" en blijken over het
algemeen ingevuld te zijn door hoofden of plaatsvervangd hoofden van
Algemene Zaken, Openbare Werken, Dienst Gemeente Werken, Ruimtelijke
~rdening en Volkshuisvesting of projectleiders~coórdinatoren van de
werk};roep SV. De respons is bovendien een representatieve afspiegelinK
van alle gemeenten m.b.t. de variabelen 'landelijke spreiding' ( provín-
cie) en 'grootte' van gemeenten ( promiltage en indirect daarmee het ín-
wonertal).
Op de vraag wie zich in de gemeente met SV bezighouden kwam het volgende
heeld naar voren, waarbij de percentages aangeven i n hoeveel procent van
de gemeenten de betreffende afdeling zich bezighoudt met SV.
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in gemeenten houden zich met SV bezig

A1Qemene 7,aken 26~
Alp,emene 7.aken, Díenst Gemeente Werken en Financiën 25~
Werkgroep SV (meestal gecoórdineerd door A.Z.) 19~
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 13Í
Yrojectorganisatie 8~
Dienst Gemeente Werken 6~
Diversen 3~

Figuur 3: Gemeentelijke SV-beslissers; in procenten van alle gemeenten

Het blijkt dat voornamelijk Algemene Zaken zich (nog) bezig houdt met
SV, dit betreEt vooral steden met minder dan 25000 inwoners. In steden
met meer dan 25000 inwoners betreft het vooral projectorganisaties en
werkgroepen. Wat betreft werkgroepen loopt Friesland voorop waar 56~ van
de gemeenten een werkgroep SV in het leven heeft geroepen. 7.ie Appendix
2 voor een meer gedetailleerde uitsplitsing.

Organisatorische problemen

De vraag of de wetsomschrijving van SV (zie hiervoor) de opvattingen van
de gemeente dekt leidde tot uitgebreide antwoorden die in feite onder
twee noemers zijn samen te brengen:
-"ja, in zo'n algemeenheid past elke opvatting"
-"nee, het begrip ís breder dan de bevoegdheden (míddelen) die thans

zijn overgedragen, waardoor het begrip t.o.v. de wet is ingeperkt
(ruimtelijk en inhoudelijk)".

Er blijken verschi.llende problemen te zijn met de nieuwe Wet SV:
- Organisatorisch: veel gemeenten hebben overgangsproblemen (omschake-

ling van centralisatie naa decentralisatie); dit werd regelmatig ge-
]ardeerd met opmerkingen als "waar het Rijk 15 jaar over heef.t gedaan
moet de Qemeenten in één jaar realiseren". Het blijkt dat veel gemeen-
ten een te korte voorbereidingstijd hadden en dat men op het moment
met een capaciteitsgebrek kampt of onder tijdsdruk zit. De decentrali-
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satie vormt (kwantitatief) een belasting voor het ambtelijk apparaat
(extra werk zonder extra middelen).

- Inspraakverordening: krachtens de nieuwe }det moeten ~emeenten een ver-
ordening opstellen waarin de inspraak van bewoners is geregeld m.h.t.
SV. Veel gemeenten hebben blijkbaar niet zoveel ervaring met ínspraak.
Voor "kleine plannetjes", zo zeggen sommige gemeenten, vindt men het
"wel een erg zwaar middel". Over het algemeen heeft men het VNG-model
overgenomen.

- Leefmilieuverordening: veel gemeenten hebben deze verordening (nog?)
niet vastgesteld. Men stelt dit uit of inen vindt dat dit niet aan de
orde is.

- Subsidieverordening: ook met deze verplichting hebben veel gemeenten
problemen. Sommige gemeenten hebben het VNG-model overgenomen, anderen
vinden dit model te luxueus of te theoretisch. Een klacht is dat het
Rijk de subsidies op "een hoop veegt", hetgeen niet zou corresponderen
met de wijze waarop de gemeenten het SV-fonds moeten beheren. Regelma-
tig werd in de enqu"etes op de financiële problemen gewezen. ("financi-
ële (on)mogelijkheden")

- Opstellen van een beleidsplan~meerjaren programma: vooral wat dit as-
pect betreft (m.n. kostenramingen en het bepalen van het aandachts-
gebieden) blijken veel gemeenten een te korte voorbereidingsperiode te
hebhen gehad. Streefdata werden soms niet gehaald omdat men de finan-
ciële onderbouwing niet op tijd kon geven. Een aantal gemeenten meldde
expliciet dat men voor wat betreft het meerjaren programma heeft ~e-
werkt met het rompmodel van het Samenwerkingsverband Midden-Brahant.
Veel gemeenten blijken echter voor beleidsplannen en meerjaren pro-
gramma's externe adviseurs in de arm te nemen.

- Rapportageplicht: ook hier blijkt men onder druk van de tíjd niet al-
tijd in staat te zijn geweest om op korte termijn een gedetailleerd
rapport voor een periode van 5 jaar op te stellen. De meeste gemeenten
hehben hi.ermee nog geen ervaring opgedaan en een aantal zal er in 1985
nog niet aan toe komen.

- Verder had men problemen met de bemoeing en de rol van de provincie~
gedeputeerde staten (doorsluizen van het geld, bevoogding, onbekend
standpunt van de provincie).
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1~'i nanci~ le hrohlc~men

Ue grc~otste problemen met de nieuwe Wet SV blijken echter financiële
prohlemen te zijn. Men gaf ongevraagd vaak zeer uitgebreide toelichtin-
gen inclusief bedragen die men erop achteruit was gegaan.
F,en aantal citaten zijn:
-"alleen de aanpak van bestaande woningen legt al beslag op het hele

fondshedrag"
-"het heleid van de afgelopen jaren kan niet gecontinrreerd worden"
-"de financieringsmogelijkheden staan in geen enkele verhouding tot het

ui.tgebreide SV-pakket"
-"het f.ondsbedrag is nog niet eens voldoende om 1 van de 19 afgeschafte

regelingen uit te voeren - ze is een wassen neus".
Men ziet de decentralisatie vaak als een verkapte bezuinigingsmaatregel.
Het gevolg van deze "decentralisatie met beperkte middelen" is dat het
leidt tot "het stellen van prioriteiten" (slechts een aantal aspecten
van SV uitvoeren).
De vraag "hoe is men er dit jaar financieel vanaf gekomen t.o.v. de be-
schikbare middelen in 1984" leverde het volgende beeld op:
- slecht: 58,7~ van de gemeenten is van mening dat men er stecht vanaf

is gekomen door de verdeelsteutel van het Fonds SV. (minder middelen
dan in 1984) Opvallend is dat in deze categorie ztch met name de klei-
nere gemeenten en de niet-rechtstreekse gemeenten bevinden.

- redelijk: 32,8~ van de gemeenten vindt dat men er redelíjk vanaf is
gekomen, dus men is zeker niet achteruit gegaan.

- goed: 8,5~ van de gemeenten heeft dankzij de nieuwe wet de beschikking
gekregen over meer middelen dan vorig jaar; dit zouden gemeenten kun-
nen zijn die in het verleden nog niet zoveel aan SV hebben gedaan.

Naast het beschikbare geld uit het Fonds SV wordt in veel gemeenten geld
vrijgemaakt uit de algemene middelen en put men uit verschillende "pot-
jes". (~emiddeld bestaat één-vijfde tot één-vierde van de totale middelen
voor SV in gemeenten uit andere middelen dan de bijdragen uit het Fonds
SV. (uitgaande van de veronderstelling dat gemeenten een juiste weergave
van zaken hebben gegeven). Voor een meer gedetailleerde weergave, zie
Appendix 2.
De nieuwe Wet SV wor.dt over het algemeen ervaren ats een keurslijf, m.n.
wat betreft de financiële middelen ("veel regelgeving, maar weinig fi-
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nanciële speelruimte van het Rijk"). Velen vinden dat de wet ondanks de

~iecentralisatie p,een deregulerend karakter heeft; de "papierwinkel" ís

alleen maar toegenomen en sommigen zien de verplichting tot het opstel-

len van beleidsplannen, meerjaren programma's en de rapportage zelfs als
een beperking van de autonomie! ,

Toekomstige activiteiten

Drie-kwart van de gemeenten zegt niet gestimuleerd te zijn tot meer aan-

dacht voor SV-activiteiten. Een van de redenen was het feit dat gemeen-

ten al lang met SV bezig zijn, waardoor er soms zelfs niet veel meer te

doen is. Een andere reden was dat de Wet belemmerend werkt vanwege de

vermindering van de subsidies. Een kwart van de gemeenten is wel gesti-

muleerd tot stadsvernieuwing. Veelal heeft men een werkgroep SV in het

leven geroepen. De oorzaken zijn gelegen in de drang tot het nadenken
over het verzilveren van de mogelijkheden die de Wet biedt (waarbij de
gemeente nu zelf een meer gerichte afweging kan maken), de opheffing van

de oude regelingen (die te verbrokkeld en onoverzichtelijk waren) en de
verplichting tot het opstellen van een meerjarenprogramma. Dit laatste

]eidt tot een grotere betrokkenheid en inzicht van de gemeenteraad,
waardoor meer financiële steun mogelijk is.

In het verlengde van de vraag of inen gestimuleerd is tot SV ligt de

vraag hoe de gemeenten verwachten dat de deel-activiteiten m.b.t. SV

zich zullen ontwikkelen (in financieel opzicht) t.o.v. 1984 op korte- en
middellange termijn.

ontwikkeling van SV-activiteiten t.o.v. 1984
op korte termijn op middellange termijn

afnemen 42~ 36~
geiijk 46~ 36~
toenemen 12~ 28~

Fik~uur 4: verwachte totaal-ontwikkeling van SV
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r)e percentages geven het aantal gemeenten aan.
De ~ctiviteiten lijken zich over het algemeen het gunstigst te ontwikke-
len in rechtstreekse gemeenten.
Het hlijkt dat de komende jaren bepaalde SV-activiteiten duidelijk de
nadruk krijgen; voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de onder-
grondse infrastructuur (riolering, leidingen), verkeersplannen, het win-
kelareaal, bedrijfsverplaatsingen en milieu-onderzoek. Strategtsch zwak-
kere gebieden zijn welzijnsvoorzieningen op educatief, sociaal dan wel
cultureel gebied. De aandacht voor hestaande en nieuwe woningen wordt op
hetzelfde niveau gehandhaafd.
Verder blijkt dat gemeenten de komende jaren veelvuldíg adviesbureau's
bij SV zullen inschakelen. Adviesbureau's (Grontmij, Heidemij en I)HV)
zullen vooral ingeschakeld worden bij de aanpak van de ondergrondse in-
frastructuur en verkeersplannen, maar zeker de komende jaren voor het
ol~stellen van beleidsplannen en meerjarenprogramma's.

F.én van de doelen van de Wet SV is de stimulering van een integrale aan-
pak van SV. Ruim 70Í van de gemeenten zegt hierin niet gestimuleerd te
zijn. Oorzaken zijn onder andere het feit dat de gemeenten al van een
integral.e aanpak gebruik maken (met name oud-ISR-gemeenten), de geringe
hoogte van het toegekende Fondsbedrag, en het feit dat SV traditioneel
~;een rol in de betreffende gemeente speelt.
11e overige gemeenten waren wél tot een integrale aanpak gestimuleerd,
met name vanwege de verplichte expliciete formulering van een meerjaren-
programma, waardoor afstemming en afweging van een groot scala van acti-
viteiten plaatsvindt.
Voor sommige gemeenten betekent, een integrale aanpak echter niets meer
dan het 'bij elkaar schrapen' van verschillende plannen om een beroep te
kunnen doen op een bijdrage uit het Fonds.

Conclusies

Wat een oplossing leek te zijn voor de verbrokkelde aanpak van SV, lijkt
in eerste instantie niet als zodanig uit te werken. De gemeenten hebhen
grote moeite met de financiële en organisatorische uitwerkingen van de
Wet. Vo~~ral het opstellen van de verplichte beleidsplannen en meerjaren-
ramingen levert problemen op. Redacht moet echter worden dat de orQani-
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satorische problemen een stuk verzacht zullen (kunnen) worden, enerzijds

c}oor de ervaríng die de gemeenten opdoen, en anderzijds door de mogelíj-

ke inschakeling van gespecialiseerde adviesbureau's.
De hegin dit jaar in werking getreden Wet SV vereist een nieuwe visie op

en benadering van stads- en dorpsvernieuwing. De visie blijkt nauwelijks

veranderd; de Wet wordt weer als een bezuinigingsmaatregel gezien. Men

stelt dat de wets-definitie te ruim is in vergelijking met de overgedra-
gen financiële middelen. Dit betreft met name de gemeenten die niet
rechtstreeks geld uit het stadsvernieuwingsfonds krijgen. Een positieve
ontwikkeling is echter wel de oprichting van werk- en~of projectgroepen
ciie zich met stads- en dorpsvernieuwing bezighouden.
Ten aanzien van twee belangrijke doelstellingen van de Wet, te weten
"integrale aanpak S.V." en "meer beleidsvrijheid", moet uit dit onder-

zoek geconcludeerd worden dat - vooralsnog - de doelstellingen van de

Wet niet gerealiseerd worden. Niet onmogelijk is, dat de gemeenten door
meer ervaring op te doen met de Wet, deze positiever zullen gaan beoor-
del.en dan nu het geval is.
~e Wet blijkt over het algemeen niet de verwachte frisse wind ín het
stadhuis ontlokt te hebben, maar eerder een zure regen!
r)uidelijk is ondertussen wel dat de stadsvernieuwing begint bij een ver-
nieuwing van het stadhuis: het besef van de noodzaak van een meer inte-
i;rale en strategische aanpak van de stads- en dorpsvernieuwingsproblema-

tiek.
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Nc~ten

1. De meerjarenramingen voor de omvang van de fondsgelden voor de jaren

1986-1989 zijn als volgt:
1986 f 974 miljoen
1987 f 1011 miljoen
1988 .f 1086 miljoen
1989 f 1049 miljoen

2. Ten tijde van het onderzoek waren er feitelijk 750 gemeenten.

Daarvan bevonden zich er 3 op hetzelfde adres en binnen dezelfde be-
stuurseenheid. Reden waarom er 748 formulieren zijn verstuurd.
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~1~penrlix 1

Het doel van het onderzoek is het maken van een inventarisatie van de
problemen en ervaringen die gemeenten hebben met en als gevolg van de
invoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (1985).

De onderzoeksopzet was globaal als volgt. Na de vaststelting van de on-
derzoeksdoelstelling is gekozen voor het houden van een schriftelijke
enquête onder de relevante beslissers ínzake stads- en dorpsvernieuwing
van alle (748) Nederlandse gemeenten.
Er is gekozen voor ondervragíng van alle Nederlandse gemeenten in ver-

hand met enerzijds een verwacht responspercentage van 2~~, anderzijds

rekening houdend met de gewenste nauwkeurigheidsmarges van de resultaten

(5~ nauwkeurigheid): indien we met 95~ betrouwbaarheid willen kunnen
zeggen dat de uit de steekproef resulterende uitkomsten maximaal 5~ af-

wijken van de uitkomsten zoals we die zouden kunnen krijgen bij de ver-

werking van de informatie van alle 748 gemeenten, dan zouden 254 gemeen-
tt~n aan het onderzoek moeten meewerken. Bij een verwacht responspercen-
tage van 20Í zijn dan in principe 0120 .254 - 1270 gemeenten nodig. Dit

~
overtreft het aantal bestaande gemeenten; reden waarom alte gemeenten

tot de steekproef zijn toegelaten.

De berekening van de 254 benodigde medewerkende gemeenten verloopt als
vol.gt:
Als algemene formule hanteren we:

1' p(~ ~ N-n
z .U . m

n N-1

waarbi j

z- een getal dat verband houdt met de gewenste betrouwbaarheid
(hier: 95~, z is dan 1,96)

p- fractie van de steekproef waarvoor geldt dat de te onder-
zoeken eigenschap voorkomt. Dit is a priori onbekend; uit
veiligheidsoverwegingen wordt p op 0,5 gesteld. Dan is im-
mers p(1-p) maximaal, waardoor de n in de noemer van het
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tweede Lid in de linkerterm er 'hard aan moet trekken' (in
casu omhoog moet) om de gehele term links onder de waarde
voor m te krijgen. Zo resulteert er uiteindelijk een n
waarde die 'aan de voorzichtige kant is'

n- omvang van de steekproef. Dit is het aantal gemeenten dat
minimaal moet meewerken willen de uitkomsten de elders in
de formule ingevulde nauwkeurigheid hebben

N- totaal aantal elementen in de populatie. In dit geval ge-
lijk aan 748 (gemeenten)

m- nauwkeurigheidsmarge. In dit onderzoek is gekozen voor een
gewenste marge van maximaal 5~, uitgedrukt in een fractie:
0,05

Door invulling van de diverse waarden en het uitschrijven en schuiven

van termen krijgen we uíteindelijk een minimaal gewenste steekproefom-
vang van 254.

De keuze van het enqueteren op schriftelijke wijze werd bepaald door de
v~igende overwegingen: ten eerste is de onderzochte materie complex van

aard waardoor telefonische enquête niet mogelijk is. Een mondelinge en-
quête zou ten aanzien van dit argument wel een mogelijk zijn, ware het.
niet dat dtt een uitputtende manier van gegevensverzameling is in termen
v~~n tijd en geld. Verder heeft een schriftetijke enquête het voordeel
dat de respondent zelf kan bepalen wanneer hij tijd besteedt aan de in-
vulling ervan. Rovendien bevordert een schriftelijke enquête de eendui-
digheid van de vraagstelling: alle gemeenten krijgen dezelfde vragen op
dezelfde manier opgesteld voorgelegd.

Als 'test-case' voor het uiteindelijke onderzoek ís een vooronderzoek
gehouden. In dit vooronderzoek zijn in 10 gemeenten mondelinge gesprek-
ken gehouden met als doel het oppikken van 'hot items' in de SV-wereld.
Daarnaast kon de voorlopige vragenlijst getoetst worden op begrijpelijk-
heid en volledigheid. De 10 gemeenten zijn zodanig gekozen dat er een zo
veel mogelijk representatieve afspiegeling van alle gerneenten ontstond
ten aanzien van grootte (inwonersaantallen), rechtstreekse~-niet-recht-
streekse gemeente en provincie. Verder is het vooronderzoek gebruikt om
na te gaan op welke afdeling gewoonlijk stads- en dorpsvernieuwing wordt
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heh~indeld. Dit om rekening mee te houden bij de adressering van de uit-
eindelijke schriftelijke enquête.

De versturing en respons (ten aanzien) van de schriftelijke enquete was
als volgt. Op 19 april 1985 werden 500 enquetes verzonden en op 22 april
de overige 248 . Gevraagd was om de enquetes voor 8 mei 1985 terug te
sturen. Rond die datum waren 258 geheel of gedeeltelijk ingevulde (vaak:
keurig getypte) enquetes terug. Van de vele enquetes díe na deze datum
nog werden ontvangen konden 42 enquetes, die in de 2 weken volgend op de
uiterste datum werden ontvangen nog meegenomen worden in de computerver-
werking van de resultaten. Daarna kwamen nog 52 enquetes hinnen (soms
meer dan 6 maanden later). De feitelijke respons ís dus 352 (47.1~),
maar bij de computerverwerking is uitgegaan van een respons van 300 ge-
meenten (40.1~). Deze respons lag ver boven de verwachtingen van 150
(2(l~). Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met enquetes en men
kan daar door de werkdruk vaak niet aan meewerken (dit bleek tijdens het
vaoronderzoek en uit schriftelijke reacties op de enquete). Zeker nu er
door de decentralisering meer werkzaamheden door gemeenten zelf moeten
worden uitgevoerd, vaak met dezelde bemanning, is deze enorme respons
van gemeenten voor het invullen van de enquete meer dan de geschatte 15
minuten nodig hadden (soms meer dan 45 minuten). Een voorzichtige con-
clusie die hieruit getrokken zou kunnen worden is dat er in de gemeenten
hlijkbaar iets aan de hand is op het gebied van de SV ("het gist en
hroeit in het wereldje").
Andere mogelijke oorzaken voor de non-response:
- in sommige gemeenten zijn besluiten genomen om alleen nog maar wette-

lijk verplichte informatie te verstrekken;
- de enquete is niet aangekomen op de juiste plaats; de enquete was ge-

richt aan de "afdeling SV', maar veel gemeenten hebben geen speciale
afdeling voor SV;

- het komt in bepaalde gemeenten voor dat er een afdeling SV is die voor
een aantal (kleinere) omringende gemeenten de SV-activiteíten co8rdi-
neert; de enquetes voor verschillende gemeenten komen dan bij "dezelf-
de man" terecht die zal volstaan met invulling van één enquete;

- de l~ in het kader van het vooronderzoek bezochte gemeenten hadden al
tijd beschikhaar gesteld voor het onderzoek (vier gemeenten hebben
nogmaals meegewerkt).
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De geretourneerde enquetes waren als volgt verdeeld over provincies,
inwoners en promillage:

INWC)NERS (x 1000) PROVINCIE PROMILLAGE

~ 75- 50- 25- 10- 0- respons ~ 1- 0,5- 0-
100 100 75 50 25 10 (populatie) 10 10 1 0,5

1 0 0 3 4 11 Groningen 19 (50) 1 3 2 13
~ 0 1 4 8 3 Friesland 16 (31) 0 8 4 4

0 1 0 0 3 9 Drenthe 13 (34) 0 1 1 11

1 0 0 1 6 7 Overijssel 15 (47) 1 0 5 9

2 1 0 8 14 17 Gelderland 42 (88) 1 6 12 23

0 0 0 2 5 8 Utrecht 15 (48) 0 1 0 14

1 1 2 3 9 14 Noord-Holland 30 (81) 1 3 7 19

1 1 2 9 16 19 Zuid-Holland 48 (136) 1 6 6 35

0 0 0 4 6 7 Zeeland 17 (30) 0 6 4 7

3 1 1 3 21 32 Noord-Brabant 61 (131) 2 2 3 54

0 0 1 2 7 14 Limburg 24 (69) 0 2 2 20
--------------------------------------------------------------------

9 5 7 39 99 141 Totaal 300 (748) 7 38 46 209

Fi.guur 5: De respons naar provincie, inwoners en promillage

I)eze cijfers hebben betrekking op de 300 gemeenten die de enquete inge-

vuld hebben (tussen haken is het aantal gemeenten dat binnen de betref-
fende klassen valt aangegeven). De 4 promillagegroepen tellen in werke-

líjkheid respectievelijk 14, 78, 105 en 553 gemeenten. Voor de 6 inwo-

nersgroepen waren de totaal gegevens niet beschikbaar.l) Qm te bepalen
of de 300 gemeenten die meewerkten aan het onderzoek een "goede afspie-
geling" vormen van Nederland werd de Chi-kwadraattoets uitgevoerd voor
de variabelen provincie en promillagegroep (en daarmee indirect de

1) Promillage is hoog gecorreleerd (r - 0,89) met inwonertal. De respons
op de enquete is representatief voor Nederland op de variabele promilla-
Kegroep, dus waarschijnlijk ook voor de grootte van gemeenten.
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};roottc vnn y,emc~enten). i?en ~;tr~ekproE~f knn rc~prc~tic~ntatief zi jn m.h.t.

hepaalde variabele(n) die verklarend y;eacht worden voc~r het~;een men wil

onderzoeken. Voor het onderhavige onderzoek zijn dat landelijke sprei-

ding (provincie) en grootte (promillagegroep en indirect inwonertal). Er

zullen echter meer verklarende variabelen zijn, zoals de politieke kleur

van BSW, maar deze informatie is moeilijk te achterhalen. Aangetoond is

dat de respons op de enquete representatief is voor Nederland voor wat

betreft de variabelen provincie en promillagegroep.

In verband met de hiervóór besproken nauwkeurigheid en betrouwhaarheid
moet nog vermeld worden dat.dankzij de hoge respons ( die bovendien be-
stond uit een op inwonersaantal en provincie representatieve verzameling
gemeenten) de onderzoeksresultaten een grotere nauwkeurígheid hehben dan
waarnaar oorsponkelijk gestreefd was. Te berekenen is dat dankzij de 3O~
(op tijd) binnengekomen formulieren er met minimaal 95~ betrouwbaarheid
gesteld kan worden dat de gepresenteerde resultaten maximaal 4,4~ afwij-
ken van de werkelijke ( gemiddeld voor alle 748 gemeenten geldende).
Overigens moet vermeld worden dat voor vragen waar niet alle 3(70 meewer-
kende gemeenten op geantwoord hehben een kleinere nauwkeurigheid geldt.
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Appendix 2

A. Wie houden zich bezig met SV?

Provincie (1)

Groningen AZ,DGW,Fin. 31,6~
Friesland Werkgroep 56,2~
Drenthe AZ,DGW,Fin. 45,5~
Overijssel A7. 26,7Y

Geldertand Werkgroep 31,0~
Utrecht A7.,DGW,Fin. 40,0~
N-Holland AZ,DGW,Fin. 33,3~
7.-HolLand AZ 31,2~
Zeeland Werkgroep 47,1~
N-Brabant AZ 35,0~
I,imburg AZ 50,0~

Werkgroep 26,3~ Proj.org. 15,8~
VRO 18,7~
Werkgroep 36,4Í AZ(18,2~)
AZ,DGW,Fin. 26,7~ Werkgroep 26,7~

AZ 26,2~ AZ,DGW,Fin. 19,0~
VRO 26,7~

AZ 26,7I
AZ,DGW,Fin. 29,2~
AZ,DGW,Fin. 29,4~ VRO 17,6~
AZ,DGW,Fin. 21,7~ VRO 15,0~
VRO 41,7~

Figi~ur 6: Wie houden zich per provincie voornamelijk bezig met SV (in
meer dan 15~ van de gemeenten); de percentages geven het aan-
tat gemeenten in een provincie aan dat binnen de betreffende
categorieén valt.

De conclusie is dat op het moment nog voornamelijk Algemene Zaken zich
hezig houdt met SV, eventueel samen met benodigde andere afdelingen. Uit

de enquete blijkt dat men in veel gemeenten werkgroepen heeft opgerícht
(of wil oprichten) uit de verschillende afdelingen om zich met SV bezig
te gaan houden waarbij Friesland voorop loopt (in meer dan 56~ van de
gemeenten is een werkgroep in het leven geroepen).
Vanwege een te groot aantal cellen met een verwachte frequentie kleiner
dan 5 kan niet statistisch aangetoond worden dat de verschillen tussen
provincies significant zijn. Het is echter wel aannémelijk dat er ver-
schillen zijn.
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Bij uitsplitsing over inwonersaantallen krijgen we het volgende beeld:

Tnwoners (1)

100.000 en meer
75-100.000
50-75.000
'?5-50.000
10-25.000
~ -10.~00

Proj.org. 66,7~ DGW 22,2~
Werkgroep 50,0~ Proj.org. 25,0~ DGW 25,0~
DGW 42,9~ Proj.org. 28,6~
Werkgroep 38,5~ Proj.org. 20,5~
Werkgroep 29,9~ AZ,DGW,Fin. 22,7~ VRO 20,6~
AZ 41,8~ AZ,DGW,Fin. 33,3~

Figuur 7:Wie houden zich bezig met SV in de gemeenten onderscheiden
naar grootte (aantal inwoners)

~e percentages geven opnieuw het aantal gemeenten weer dat binnen de
inwonersgroepen in de betreffende categorieën vallen, waarbij alleen de
categorieën weergegeven zijn die in meer dan 15~ van de gemeenten voor-
komen.
I~et blijkt dat de in de vorige tabel geconstateerde grote rol van A7.
binnen SV vooral geldt voor de kleinere gemeenten. In de grotere gemeen-
ten houden zich voornamelijk projectorganisaties, werkgroepen en de

1

1)ienst Gemeente Werken bezig met SV.
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B. De financiële middelen, beschikbaar voor SV

Percentage aantal gemeenten (t.o.v. de respons)

explicitiet 0~ 31,8~
~ -10~ 19,3~
10-20~ 8,3~
20-30~ 9,8~
30-40~ 6,8~
40-50~ 4,9Í
50-60~ 5,3Í
60-70~ 3,4~
70-80I 6,1~
80-90~ 0,4I

90-100~ 3,8~

100,0~

Figuur 8: Percentage van de totale financiële middelen voor SV in 1985

dat bestaat uit andere middelen dan de bijdrage uit het Fonds

SV

Het (gewogen) gemiddelde percentage ligt tussen 19,5~ en 26,3~. De mini-

male waarde wordt berekend door alle ondergrenzen van de (hierboven)

genoemde categorieën op te tellen en te wegen met het aantal gemeenten
dat binnen elke categorie valt. De maximale waarde is op dezelfde manier

berekend maar dan met de bovenwaarde van elke categorie.

Met behulp van deze percentages is het totale bedrag te bepalen dat dit

j~;ar ongeveer in de SV-markt omgaat. Allereerst moet echter opgemerkt

worden dat er provinciaal opvatlende verschillen te constateren zijn

tussen de percentages.
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Nrovincie Gemiddeld percentage: minímaal maximaal

Groningen 10,0 14,2

Friesland 25,4 34,6

Drenthe 23,3 32,5

Overijssel 22,3 30,0

Celderland 27,8 36,0
Utrecht 4,5 10,0

Noord-Holland 14,3 18,9
7.uid-Holland 13,3 20,0
Zeeland 15,9 24,1
Noord-Brabant 28,1 34,4

Limburg 15,~ 20,0

Figuur 9: Percentage "andere middelen"

Bij het opvallend lage percentage van (de kleinste provincie) Utrecht
moet aangetekend worden dat van de ingevulde enquetes uit deze provincie
in 27~ van de gevallen deze vraag niet was beantwoord, hetgeen een aan-
zienlijke vertekening zou kunnen veroorzaken. In de overige provincies
had hijna 100~ van de gemeenten deze vraag wel ingevuld. Uit figuur 9
hlijkt dat Femeenten in Groningen, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en
Limburg over het algemeen het minst gebr.uik ( kunnen?) maken van andere
financiële bronnen naast de bijdrage uit het Fonds SV, terwijl gemeenten
in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant over het algemeen het meest
gebruik ( moeten?) maken van andere financiële bronnen. Het percentage
"andere middelen" voor de verschillende inwonersgroepen ( en promillage-
groepen) heeft een licht dalend verloop naarmate de gemeente kl.einer
word t .
Met behulp van de percentages die figuur 8 oplevert is het mogelijk een
ruwe schatting te maken van het geld dat naast het Fonds SV van 800 míl-
joen gulden ter beschikking staat voor SV. Met behulp van de volgende
Eormule is dan te bepalen hoeveel geld er ongeveer het komende jaar to-
taal beschikhaar i s voor SV:

Totaal beschikbaar voor SV - Fondsbedrag~((100-percentage)~100)
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Aangezien de betreffende vraag van de enquete voorgeprogrammeerde (geco-
deerde) antwoorden bevatte (10 categorieën oplopend van 0 tot 100~)
wordt de formule steeds doorgerekend met de onder- en bovenwaarde van
elke categorie.
Als men de hiervoor gevonden percentages invult samen met het totale
Fondsbedrag van 800 miljoen gulden voor 1985 dat gaat er in 1985 blijk-
baar tussen de 993 en 1085 miljoen gulden om in de (gemeentelijke) SV-
markt.
Uitsplitsing naar provincies levert figuur 10.

Provincie Fondsbedrag Totaal: minimaal maximaat (x min. gld)

Groningen 37,26 41,40 43,42
Friesland 30,62 41,05 46,83
Drenthe 13,04 17,00 19,32
Overijssel 42,86 55,16 61,22
Gelderland 60,53 83,83 94,58
Utreclit 43,95 46,02 48,84
Noord-Holland 224,70 262,19 277,06
7.uid-Holland 237,53 273,97 296,91
'l,eeland 15,46 18,38 20,36
Noord-Brabant 58,36 81,17 88,96
Limburg 35,69 41,97 44,61

Totaal 800,00 962,15 1042,11

Figuur 10: Financiële middelen voor SV in 1985 per provincie

~e totaalbedragen in deze figuur zijn berekend volgens de vermelde for-
mule en met behulp van de percentages in figuur 9. De fondsbedragen zijn
afkomstig uit de Staatscourant d.d. 26 oktober 1984.
~nze twee schattingen combinerend mogen we stellen dat er in 1985 tussen
de 962 en 1085 miljoen gulden beschikbaar is voor uitvoering en planning
van SV-activiteiten.
Het is echter mogelijk dat dit bedrag nog hoger is, omdat ten eerste
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~emeenten mogelijk ook nog de beschikking hebben over verscheidene sub-

sidies die niet onder de l9 subsidies vallen die in het Fonds SV zijn

overgegaan; ten tweede waren een aantal gemeenten niet in staat bedragen

te noemen omdat deze nog niet waren vastgesteld!

C. SV-activiteiten in het verleden en de toekomst

In figuur 11 wordt aangegeven aan welke activiteiten en in welke mate de

gemeenten in het verleden reeds aandacht hebben geschonken.
Tevens staan hier de verwachtingen voor de toekomst in, ne rol van de
invoering van de Wet SV in eventuele verschuivingen is onduidelijk.
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(a) ~b~
Activiteiten weinig redelijk veel minder zelfde meer

HET WONEN 26,6 39,9 33,5 15,8 70,1 14,0
---------------------------------------------------------------------

- aanpak bestaande
woningen 7,2 47,5 45,3 14,7 73,1 12,2

- nieuwe woningen 48,6 28,9 22,5 17,4 67,0 15,6

HET WERKEN 62,1 26,9 11,0 15,8 63,3 20,7
---------------------------------------------------------------------

- bedrijfsverplaat-
sing~aanpassing 54,4 32,0 13,6 20,9 55,9 23,2

- nieuwe bedrijven 66,0 25,7 8,3 12,0 70,4 17,6

- verbetering
winkelareaal 65,4 23,5 11,1 14,0 64,3 21,7

WF.L7.I,IN 48,5 34,2 17,2 15,8 77,7 6,5
---------------------------------------------------------------------
- educatief 47,8 32,5 19,7 14,5 79,5 6,0

- sociaal~cultureel 40,9 37,0 22,2 18,0 72,7 9,3

- gezondheid 52,7 34,8 12,5 15,2 80,8 4,0

OPENBARE RUIMTE~
INFRASTRUCTUUR 50,1 28,6 21,3 21,8 57,9 20,2

---------------------------------------------------------------------
- vernieuwing on-

derf;rondse IS 27,6 36,6 35,8 16,1 54,3 29,6

- verkeersplannen 34,9 42,3 22,8 16,0 60,7 23,3
- parkeergarages 92,0 4,2 3,8 35,6 60,1 4,3

OVERIGE 56,8 31,4 11,8 9,2 60,3 30,5
---------------------------------------------------------------------
- beleidsplannen 46,7 38,2 15,0 5,4 55,9 38,7

- meerjarenprog. 49,4 36,6 14,0 5,4 5~,7 43,9
- projectmanagem. 74,6 14,2 11,2 16,6 66,8 16,6

- onderzoek 52,8 38,2 9,0 10,0 63,2 26,8
- financ. adviezen 60,4 29,8 9,8 10,4 65,2 24,4

Gemiddeld 50,7 31,7 17,6 15,0 64,9 20,1

Figuur ll: SV-activiteiten in het verleden en in de toekomst



waarhi j:

(~~): Tn welke mate hehhen gemeenten de afgelopen 3 jaar activiteiten
ontwikkeld op de genoemde terreinen ( relatief t.o.v. het gemeente-

lijke SV-budget): weinig of niets, redelijk, veel.
(b): Wat gaan de gemeenten er op middellange termijn nog aan doen: min-

der, op dezelfde lijn ( niveau) doorgaan, meer.

De percentages geven het (relatieve) aantal gemeenten (t.o.v. de

respons) aan dat binnen de betreffende categorieën valt. Voor elke SV-

activiteit is het totaal - voor a en b- steeds T00~. De percentages die

hij de 5 hoofdcategorieën vermeld zíjn (wonen, werken, welzijn, infra-

structuur, overige) zijn, zijn gemiddelden, berekend op grond van de

antwoorden op de onderdelen van deze categorieën en de antwoorden van

gemeenten die alleen de 5 hoofdcategorieën hebben ingevuld. Gemeenten

konden namelijk eventueel volstaan met het invullen van slechts de

hc,oEdcategorieën. Deze antwoorden zijn meegenomen in de percentages ver-

meld bij de hoofdcategorieën.
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