Mededelingen

Vereniging voor Bestuurskunde
Op 8 maart 1973 is opgericht de
Vereniging voor Bestuurskunde,
welke ten doel heeft een bijdrage
te leveren aan de verbetering van
de inrichting en werking van het
openbaar bestuur door enerzijds
de contacten te bevorderen tussen
hen, die theoretisch en praktisch
de wetenschappen beoefenen die
het openbaar bestuur tot
onderwerp hebben, en door
anderzijds de multi- en inter
disciplinaire theoretische en
praktische beoefening van die
wetenschappen te bevorderen.
Het voorlopig bestuur is als volgt
samengesteld:
— prof. dr. A. F. Leemans,
hoogleraar verbonden aan het
Instituut voor Bestuurskunde van
de Universiteit van Amsterdam
(voorzitter);
— drs. H. Prins, wetenschappelijk
medewerker van het Instituut
voor Bestuurswetenschappen
(secretaris-penningmeester);
— drs. G. J. Reinink,
wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de Stichting
Interuniversitair Instituut voor
Sociaalwetenschappelijk
Onderzoek (SISWO) (lid);
— drs. J. N. Breunese,
wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de afdeling
Bestuurskunde aan de Vrije
Universiteit (lid);
— drs. A. Clijsen, beleids
functionaris ter secretarie van de
gemeente Nijmegen (lid).
Secretariaat en administratie van
de Vereniging zijn ondergebracht
bij het Instituut voor Bestuurs
wetenschappen, Sir Winston
Churchill-laan 275, Rijswijk (ZH.),
Het secretariaat is te bereiken
onder tel.nr. 070-999590, toestel
21 (drs. H. Prins), de administratie
onder tel.nr. 070-907762, toestel
151 (dhr. W. K. Louw).
Krachtens de statuten hebben de
leden een academische of hogere
beroepsopleiding genoten, of
bekleden zij een functie waarvoor
zodanige opleidingen plegen te
worden vereist.
De contributie van de Vereniging
is gesteld op f 25,—, vanaf heden
tot einde 1974. Bij het secretariaat

is een aanmeldingsformulier voor
het lidmaatschap te verkrijgen.
Congres over Politisering van het
Openbaar Bestuur
De Vereniging voor Bestuurs
kunde presenteert zich met een
congres op 13 en 14 december
1973, te houden in het Leeuwen
horst Congres Center, Langelaan
3, Noordwijkerhout. Als thema is
gekozen de politisering van het
openbaar bestuur. De diverse
bestuurslagen (lokaal, regionaal,
nationaal en supranationaal)
komen ter sprake. In speciale
discussiegroepen zal o.m. worden
gesproken over de relatie tussen
politieke en ambtelijke top,
openbaarheid van beleidsvorming,
de positie van adviesorganen,
beleidsevaluatie als politiek
middel, etc.
Aanmelding voor het congres kan
plaats vinden bij het secretariaat
van de Vereniging, p/a Sir
Winston Churchill-laan 275,
Rijswijk (ZH.), alwaar ook alle
informatie is te verkrijgen.
Commissie voor de ontwikkeling
van beleidsanalyse (COBA)
Mede als uitvloeisel van de
werkzaamheden van de
Commissie Onderzoek
Toekomstige Maatschappijstruktuur (de zg.n Commissie-de
Wolff) werd op 3 november 1971
de COBA geïnstalleerd. Het
betreft hier een interdepartemen
tale commissie, die is voorbereid
door een ambtelijke werkgroep.
De COBA is een commissie van
hoge beleidsambtenaren van
verschillende ministeries en
overheidsinstellingen, en wordt
voorgezeten door de DirecteurGeneraal van de Rijksbegroting
bij het Ministerie van Financiën.
De belangrijkste achtergronden
voor het ontstaan van de COBA
zijn de groeiende maatschappelijke
consequenties van het
overheidsbudget, die nopen tot
beleidsanalyse en een kritisch
onderzoek naar de zin en de
doelmatigheid van de overheids
uitgaven.
Uit de instellingsbeschikking
blijkt welke de taken zijn:

— het desgevraagd of op eigen
initiatief adviseren en rapporteren
aan de regering omtrent de
betekenis van de beleidsanalyse
voor het beleid in het algemeen,
de bruikbaarheid voor de
verschillende toepassingsgebieden
en de uitbreiding van het terrein
waarover de analyses zich kunnen
uitstrekken;
— stimulering van de toepassing
van beleidsanalyse bij de
ministeries door het verschaffen
van informatie en documentatie
en het aangeven van mogelijk
heden tot verbetering van
bestaande vormen van
beleidsanalyse en het initiëren
van de toepassing voor nieuwe
gebieden;
— coördinatie van de ontwikkeling
en uitbreiding van beleidsanalyse
over de verschillende ministeries
en vergelijking van de waarde
van de analyses van de
verschillende ministeries voor de
praktijk;
— het ontwikkelen van geëigende
methoden voor nieuw te
entameren toepassingsgebieden
voor de beleidsanalyse en het
volgen van de ontwikkeling van
de wetenschap op het terrein van
de moderne begrotingssystemen.
De commissie is snel met haar
werkzaamheden gestart. Van haar
activiteiten maakt zij melding in
een driemaandelijks bericht,
getiteld Beleidsanalyse, dat vanaf
1972 verschijnt. Uitgever is de
Staatsuitgeverij, Chr. Plantijnstr.
1, Den Haag. Het secretariaat
van COBA is gevestigd bij het
Ministerie van Financiën,
Kneuterdijk 22, Den Haag.
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid
Als tweede ’spruit’ van de
commissie-De Wolff ziet op 20
november 1972 de (Voorlopige)
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) het licht.
Ook de Commissie Inter
departementale Taakverdeling en
Coördinatie (de zgn. CommissieVan Veen) komt in haar rapport
(Bestuursorganisatie bij de
kabinetsformatie 1971) tot de
conclusie dat een dergelijke Raad
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gewenst is.
De Raad heeft tot taak:
— de regering te adviseren over
de ontwikkeling van de samen
leving op lange termijn en daarbij
tijdig:
(a) knelpunten te signaleren in de
ontwikkeling op lange termijn,
(b) probleemstellingen te
formuleren ten aanzien van de
grote beleidsvraagstukken op
lange termijn,
(c) beleidsalternatieven aan te
geven;
— in samenhang daarmee een
geïntegreerd lange termijnkader
te ontwikkelen, dat de regering
ten dienste staat voor het stellen
van prioriteiten en het voeren
van een samenhangend beleid dat
ook voor de toekomst
verantwoord is;
— voorstellen te doen ten aanzien
van zowel binnen als buiten de
rijksoverheid verrichte
werkzaamheden op het gebied
van toekomstonderzoek en
planning op lange termijn inzake:
(a) het opheffen van strukturele
tekortkomingen, (b) het
bevorderen van bepaalde
onderzoekingen, (c) het verbeteren
van kommunikatie en koördinatie.
De verhouding tot de COBA is
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van dien aard dat de COBA in
het algemene kader dat de WRR
aangeeft haar werk moet
verrichten, d.w.z. konkrete
beslissingen helpen voorbereiden
en adviseren.
De WRR bestaat uit een zestal
leden, t.w.:
dr. J. Kremers, psycholoog,
voorheen hoogleraar in Nijmegen
(tevens voorzitter van de Raad);
dr. ir. W. J. Beek, technoloog,
werkzaam bij Unilever;
dr. C. J. F. Böttcher,
natuurkundige, voorzitter van de
Raad van Advies voor het
Wetenschapsbeleid;
prof. dr. J. S. Cramer,
econometrist, hoogleraar in
Amsterdam;
mevr. dr. H. M. in 't VeldLangeveld, sociologe, voorheen
hoogleraar in Rotterdam;
Ir. W. F. Schut, stedebouwkundige,
voormalig minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening.
Het secretariaat (secretaris:
drs. E. D. J. Kruijtbosch) is
gevestigd bij het Ministerie van
Algemene Zaken, Plein 1813, nr. 2,
Den Haag.

Sociaal Cultureel Planbureau
Als derde produkt van het werk
van de Commissie-De Wolff
start dit najaar het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Dit
SCP zal ten behoeve van het
welzijnsbeleid in zijn totaliteit de
wetenschappelijke voorbereiding
en verkenning ter hand nemen.
Het zal een zelfde soort positie
krijgen als het Centraal
Planbureau en de Rijks
planologische Dienst, die zoals
bekend twee andere belangrijke
sectoren in de samenleving tot
hun werkterrein rekenen. Het
SCP zal werken onder toezicht
van een beheerscollege, waarin
ministers die deel uitmaken van
de Welzijnsraad uit de Minister
raad vertegenwoordigd zijn.
Op de begroting voor het jaar
1974 van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk is voorzien in
de aanstelling van 15
personeelsleden, waarvan ongeveer
10 academici. Tot directeur is
benoemd dr. A. J. M. van Tienen,
voorheen hoofd van de
stafafdeling Onderzoek en
Planning van genoemd ministerie.
Het bureau zal gevestigd worden
in een apart gebouw in Rijswijk.

