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Onderwerp: intrekking Rijksbijdrageregeling vreemdelingen.

's-Gravenhage, 17 maart 1971.

Bij beschikking dd. 22 december 1970 heeft de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk de Rijksbijdrageregeling vreemdelingen ingetrokken.
Dit houdt verband met een nieuwe regeling van de wijze waarop het Rijk in het
vervolg de gemeenten tegemoetkomt in de kosten van bijstandverlening.
6

Omdat de Rijksbijdrageregeling vreemdelingen enkele aanrakingspunten had met
het vreemdelingenbeleid, werd zij destijds opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, bijlage C 9, onder B. Voor het vreemdelingenbeleid voornamelijk van belang waren:

- de bepaling van artikel 5,
-

tweede lid, der regeling, welke de gemeentelijke
sociale diensten op het eventuele bestaan van garantverklaringen attent maakte;
*,*
de bepaling van artikel 6 der regeling, welke de gemeenten verplichtte tot inzending van de Staat van Inlichtingen terzake van bijstand, verleend aan
vreemdelingen, en
tenslotte de bepaling van artikel 8 der regeling, welke de gemeenten noopte na
te gaan, of aan de vreemdeling die bijstandbehoeftig was, het verblijf in
Nederland was toegestaan.

Op deze punten werden de gemeentalijle sociale diensten bovendien geattendeerd

in de bij de Rijksbijdrageregeling vreemdelingen behorende toelichting.
Ter gelegenheid van de intrekking van deze regeling.heeft de Staatssecretaris,
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, met het oog op het te voeren
vreemdelingenbeleid, aan de Burgemeesters en Wethouders der gemeenten verzocht
vooralsnog de Staat van Inlichtingen te blijven inzenden, zulks in afwachting
van een nadere regeling. Op grond van dese regeling zullen de gerpeenten kimnen
worden verplicht om terzake van de uitvoering VRII de Algemene Bijstandwet aan
de Minister van Cultuur, Recteatie en Maatschappelijk Werk van bericht te dienen.

Ilr heb de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappe1ijkkbrk:~reocht
er de gemeenten op te wijzen, dat de intrekking van de Rijksbijdrageregeling
m e d e l i n g e n en van de bijbehorende toelichting geen verandering teweegbrengt
in het vreemdelingenbeleid ten aanzien van gevallen van bijstandbehoeftigheid
en ten aanzien van gevallen waarin met het oog op het risico van het ontbreken
van bestaansmiddelen een garantverklaring is afgegeven.

Ook voor het vervolg zal derhalve met het oog op de inzending van de Staat van
Inlichtingen vanwege de gemeentelijke sociale diensten bij de hoofden van plaatselijke politie navraag k&en
worden gedaan naar bepaalde vreemdelingen ter beantwoording van de vraag, of het hun is toegestaan in Nederland te verblijven en
zal de gemeentelijke sociale dienst in voorkomend geval door de hoofden van
plaatselijke politie meten worden geattendeerd op het bestaan van een garantverklaring, afgegeven ten behoeve van een bijstandbehoef tig vreemdeling.
Tenslotte m g e ik de hoofden van plaatselijke politie verzoeken in alle gevallen
waarin blijkt dat aan een vreemdeling bijstand wordt verleend, in weerwil van een
te zijnen behoeve afgegeven garantverklaring, dan'wel zonder dat zij net het oog
op de inzending van de Staat van Inlichtingen door de gemeentelijke sociale dienst
werd benaderd, mij daarover rapport uit te brengen.
Bij het opschrift van 8edeelQa I) van bijlage C 9 van de Vreemdelingencirculaire,
ware een verwijzing naar dit rondschrijven, aan te brengen.
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