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in aansluiting op hetgeen b i j  de mondelinge behandleling van de 
begroting van Nederlands-Nieuw-Guinea voor het dionrt jaar 1959 in  de 
Tweede Kamer der Statai-Generaal t e r  eprake ia gebraaht over dernoura- 
tinoier9ng van het beetuur door inertelling VUL oeraahillende raden op 
lokaa l -  QJIX atreehiveau, zomede op over d i t  onderwerp gevoerde gesprek- 
ken tijden8 mijn r e i s  door da t  gebisdsäeel, heb ik de eter Uwe ExoellentlI' - mede met hert oog op de 26 juni a.a. t e  houden residentenaonferentie - 
het volgende mede te, delen. I k  s t e l  mi3 voor daa rb i j  tevena t e  behandelew 
Uw brief van 20 februari i 960 no. 1 133/VertrouweliJk, handelende over 
toewijzing van gelden aan etreekgemeenaohappe, en. Uw brief: van 9 mei 
jl. no. 2930/Geheim, betreffenûe de adviserende raad voo:r Hollandis. 

ling van Nederlands-Nieuw-Ginea i@ .I 5oals  b i j  herhaling door de 
Regering is verklaasd - insohakeling van de i21won@rs in 'he t  beatuur 
van het land, n ie t  alleen op ambtelldk niveau, maar zeer in het bijzonder 
ook door vorming van vertegenwoordigenâe uofleges,, 

in verbaad âaarmedrp werd enkele jaren geleden begoxmen met ins te l -  
l i ng  van een aantal adviaierende raden, welke, werdcm gezien a l s  een 
proef-projeot voor het vinden van de julrste vorm vwk aelfetanäige ge- 
meensuhwppen. Dlt was ook de reäen, waarom hest aantal bleperkt wae ge- 
houden. 

Sedert z i j n  b i jna  v i j f  jaren verlopen, waarin de vlerdere ontwikke- 
l i ng  alechts heeft geleid t o t  ins ta l l ing   var^ 1 een streekgemeensohap. 

Daahaast heeft ook de insterlliug van dorpsraden ä1e aandacht, 
h e t z i j  Informele dorpsraden, h e t a i j  formele dorpsraden organen 
van dorgagemeenaahappen, zoals men in de onderafdeling Sohouten-eilanden 
voorbereidt, 

Hoewel i k  m i j  bewust ben v831 de moeili$chederi, we1:ke i n  een maat, 
schappi j met soln verbrokkelde sooiale strmotuur a18 i n  Nieuw-Guinea 
moeten worden overwonnen om to% een dsmooralisering van hart beatuur ter 
komen, heb ik de overtuiging geksegen, dat bet huidige tempo veel t e  land 
aaam i a 0  en dat de t i j d  gekomen 1s om daarmede snel ler  voortga;n& t e  maken 

Hu de, plaanen om t o t  een Nieuw-Guinea Raad t e  komen vorderen, k m  
men op lager niveau zeker n ie t  aohterblijven, zoals ook t o t  u i t ing kwam 
b i j  de oonsultatie van vooraanaterande inheemsen over de ins te l l ing  van 
een Nieuw-Guinea Raad. Het gaat hier  om een van dei belangrijkste be- 
ginselen, welke de regering wenet t e  zien gevolgd bij het beetuur m e r  
LPederl~8s-Nieuw0Guinea, en Iedere bestuweclmbtenaar, van hoog t o t  laag, 
dient daarvan t e  z i jn  doordrongen. 

Een v a  de voornaermate docaleínden va.n cna beeituur ' b i j  de entwikke- 
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In verband daarmede zou ik nog gaarne liet 8o:lgende onder Uw 
aandacrht brengen. 

Dorpsraden 

d i e  Uw mbtsvoorganger heeft gezonden aan a:Lle residenten, nl. die van 
5 Juli 1955 no. 10899/55/111/5 A, Daarbij ~(3rd verzocht de aandacht van 
de controleurs te vragen voor een bijgevoegd vers:Lag over dorpsraden in 
Yimika, In dit verslag wordt een typisch voorbeeld gegeven van democra- 
tisering van het bestuur. Het is aldaar niet meer het dorpshoofd, dat 
optreedt ctla handlanger van heat bestuur, dook het dorp zelf helpt door 
middel van zijn vertegenwoordigers mee te btapalen op welke wijze de 
aanwijzingen van het bestuur zullen worden opgevo:Lgd of i n  bepaalde 
belangen v ~ n  het dorp zal worden voorzien, 

Terecht vestigde de heer Vas Baal er de3 aandacht op, dat het hier 
gaat om de vorming van een echte r a d  van het d o m ,  d.w.z. dat niet de 
bestuursambtenaar maar de dorpsgenoten werkelijk itelf hun voormannen, die 
daarin zitting zuilen hebben, aanwijzen, Evtsneens was juist de waar- 
sohuwing, zich te hoeden voor de fout nu ovcaral i13 allerijl dorpsraden 
in te voeren, zij het ook, dat van de bestuttl.samb.tenaarr daartoe een 

Vat dorpsraden betreft, zou ik terug willen grijpen naar een brief, 

_- stimulans dient uit te gaan. I 

Nu rijst de vraag wat max aanleiding van deze brief sedert 1955 is 
gedaan en hoe de ontwikkeling met betrekking tot do instelling van 
dorpsraden is geweestr Buiten de Schouten-e:Lleanden is over deze dorps- 
raden op dit ministerie slechts weinig bekend. Het zijn meestal slechts 
korte mededelingen over de instelling van nieuwe dorps- of dorpenraden 
an over enkele activiteiten, welke ter kennis van dit ministerie komen, 
zoals in Uw kwartaalrapporten en in persmedtadelingen. 

worden geXnformeerd over de omvang, welke de instelling van dorps- en 
dorpenraden heeft verhegen, over de wijze waarop deze functioneren en 
over de ervaringen, welke daarmede ziJn opgedaan. Ook vernan ik gaarne 
of er een gunertige ontwikkeling ie w a a r  te nemen :Sn streken, waar zij 
reeds iets langer functioneren, soals in oNInfka, 

De vraalg rijst ook op welke wijze deze daspsmden worden ingesteld; 
volkomen informeel of krachtens een besluit (Uw dierde kwartaalverslag 
1959 spreekt van een inatrllingtsbesluit van de do:rpsraad Weraboer) , 
Uw etiabtsvoorganger veronderstelde, dat te eniger tijd de oompetentie van 
de dorpsraden nadere voorziening zou behoevtan. Di% werd ook besproken te 
residentenconferentie van 24-26 maart 1958, waar werd gesteld dat de 
-formeel na van &acht zignde - ltïnlandsohe gemeente-ordonnantie Buiten- 
gewesten" f Ind, Stbl, 1938 nr.490) in Xederlwids-Nieuw-Guinea geen toe- 
passing heeft kunnen vinden. Xen aohtte het daarom gewenst deze regeling 
in te trekken en in de plaa.t;s daarvan een eenvoud:ige regeling vaat te 
sitellen voor instelling van dorpagemeenschappen, waarvoor ook enkele 
punten werden aangegeven. 

In tegenstelling tot het vroegere Med.-Indië, w a a r  "inlandse 
gemeenten" van ouds bestonden, moeten in ~ederl~~s-Mieuw-.Guinea mike 
gemeen~chappen door de overheid worden Zngersteld, op de vost van artikel 
122 van de huidige Bewindsregeling, Verdient het geen aanbeveling daar- 
voor  tliana een eenvoudige wettelijke basisregeling tot stand te brengen? 

linet de ontwikkeling van dorpsgemeenschappen ia de Schouten-eilanden 
is men m.i, op de goede weg, Doch ook elderia acht ik de democratisering 
van het beatuur juist op dit laagste niveau van uitermaste groot belang, 
waarbij het uiteindelijk doel moet zijn, te komen to& werkelijke dorps- 
gemeenschappen, waarvan de dorpsraad of dorpenraad het voornaamste 

Ik zou het op prijs stellen thans op korte termijn volledig te 
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orgaan ia, Hoewel ik aanneem, dat dit reeds de belangstslling van de 
bestuursambtenaren heeft en ik ook volledig begrip heb voor de moeilijk- 
heden, welke zulks voor hen medebrengt, lijkt het mij niettemin gewenst 
hat belaag daarvan telkens weer onder hun aandacht te brengen. Zij 
dienen er daarbij naar te strrven, dat he% dorp vsrtromrensmannen 
aanwijst en door middel van deze vertegenwoordigers medewerkt aan de 
verzorging van de eigen dorpsbelangen. x )  

~treek~emeenschap~en 

bestuur op streekniveau snellere voortgang te worden gemaakt. 

ds onderafdeling Japen in voorbereiding is. In een volgend stadium 
wordt blijkbhar gedacht aan territoriale gemeenschappen kleiner dan een 
onderafdeling in de anderafdelingen Fak-Fak en Radja Empat , 

afdeling, hoewel in sommige gevallen een raa.d voor een deel van een 
onderafdeling meer aanbeveling kan verdienen, Daarbij ktur de eerste 
o:pzet heel. eenvoudig zijn en kan meur ook op dit niveau lbeginnen met een 
cdlege van vertrouwensmannen als waarvan het ontwerp tot partiële her- 
ziening van de Bewindaregeling in het nieuwei achtate hoofdstuk (laatste 
artikel van de eerste afdeling) spreekt. Dit; eolloge hait dan uitgroeien 
tot een raad. 

Ik ban overtuigd, dat zulks mogelijk aal zijn, indien daarnaar 
me% ernst wordt gestreefd, Ook voor de besttrursambtenaren acht ik het 
een gezond beginsel Le leren samenwerken mei; sen c:ollegcs. 

Behalve op dorpsniveau, dient ook met de democratisering van het 

Er is thans nog slechts 4th streekgemeenschap, terwijl die voor 

In beginsel zou men inoeten streven naar een raad voor elke onder- 

Stadsgemeenschappen 
Een afzonderlijk probleem vormt de democratismring v a  het bestuur 

in stedelijke oentra, de vorming van stadagenieenschappen. De adviserende 
raden van Hollandia en iinaslokwari hebben reeds geruime tijd geledendaar- 
over een positief aavies uitgebracht, doch tot dursver is daaraan geen 
uitvoering gegeven. 

Tegenover de Parlementaire Missie 1957 verkltzarden een aantal 
leidende Papoeafs, dat er  tegen moeart worden gewaakt, dat de Papoeafs op 
het platteland ten achter komen bij die in de artetiert en dat daarom gemeen- 
teraden in de steden diet dienden te worden ingesteld voordat op het 
platteland streekraden zouden zijn gevestigd. Bovendien waren er naar 
hun oordeel nog te weinig ontwikkelde Papoert's om in gemeenteraden 
hun stem te Inurnen laten horen. 

fn verband daarmede atelde de Parlemendaire iriIissie de vraag of het 
instellen van gemeenteraden niet betekende, dat hwt zwaartepunt van de 
politieke ontwikkeling niet komt te liggen b i j  de Papoeafei, maar bi3 de 
andere bsvolkingsgroepen, met w e  bij de &??operuien, terwiJ1 tevens het 
oordeel v a  de W i s t e r  werd vorzooht over tie vraag of het niet beter 
was met het instellen van et;adsghimeenteraden te wiaohten totdat de streek 
raden zouden hrnctioneren (verslag Parlementaire :'dissie 1956, Ond. 51 64, 
blz, 94 en 97)  

- Minister - 
I) Uw aandacht worde ook gevestigd op een artikel over 

organisatie van dorpsoommissies in Austr,alisch-NieulR.=Guinea 
in de Mededelingen van de Dienst van Gezlondheidszorg: van maart 
1960, b ïz ,  4 e.v. 
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Aiinister Helders ineende, dat bij een vemezenlijki.ng van de denk- 
beelden van de adviserende raden van Hollandia en 1IIe;nok:wari in de 
gestelde vorm, beide vragen bevestigend moesten worden beantwoord, 
Xaatregelen in de besproken richting zouden z.i. bovendlien niet kunnen 
worden uitgevoerd voordat de Staten-Generaal zich mede daarover zouden 
hebben kunnen uitspreken, omdat allerlei daarmede verbad houdende 
maatregelen van invloed kunnen zijn op de begroting van het gebieds- 
cleel, die bij de wet moet worden vastgesteld en uit diem hoofde de 
i.nstemming veul de volksvertegenwoordiging vereist, De instelling van 
sitadsgemeenteraden kon z.i. niet l o s  worden gezien van de overige maat- 
I*egelen op het gebied van de medezeggenschap van de bevolking, dus ook 
niet van die betreffende streekraden. 

Het w i l  mij echter voorkomen, dat de huidige situatie met betrek- 
king tot Hollandia en Xanokwasi toch weinig bevredigend is. Inderdaad 
client er tegen te worden gewaakt, dat de politieke ontwikkeling op het 
platteland ten achter zou komen bij die in de stedelijke centra en dat 
liet zwaartepunt van de politieke ontwikkeling zou komen te liggen bij 
andere bevolkingsgroepen dan de Papoea's. Dit rwg er evenwel niet toe 
leiden, dat de demoaratiaering in de stedelijke centra van jaar tot jaar 
wordt uitgesteld. 

waarin gegevens werden verstrekt voor de, beantwoording van het verslag 
Tra31 de Parlementaire lúissie 1957, werd trouwens uitgesproken, dat voor 
oen ahtwikkeling als in de vorige alinea bedoeld geenszins gevreesd 
behoefde te worden, Daarbij werd er op gewezen, dat wak aan politiek 
leven onder de inheemse bevolkingsgroep aanwezig is, zich voornamelijk 
xn de steden uit, Voorts werd juist i n  het gezamenlijk beraad over 
publieke belangen door vertegenwoordigers van verschilltende bevolkings- 
groepen een voor de verstandhouding tussen deze groeperi bi3zonder waarde- 
v o l  element gezien, waarmede ik gaarne instem. 

demoeratisering het bestuur voortgang dient te hebben, In mijn ant- 
woord aaa de Tweede K a m e r  bij de mondelingebehandeling van de begroting 
i r a  mede,rlands-mieuw-Cuinea voor het dienstjaar 1959 heb ik trouwens 
toegezegd - zulks naar aanleiding van een desbetrieffentie opmerking van 
tie heer V a n  de ',?etering - aan het vraagstuk van d.e aamcmbang van stad 
en platteland nog eens aijn bijzondere srw3ach-b te gevtm (Handelingen 
zitting 1959 = 194S, blz. 2477, eerste kolom), 

13 mei jl. no,2930/Seheim, waarin U met betrekking tot Eollandia tot de 
aanclwiee komt, dat het gewenst 2% voor het atedslijk gebied toe te 
blijven werken naar een afzonderlijke raad. U wiJst datìrtoe op het 
geheel verschillende verzorgingspeil van de stad en helt omliggende plat&- 
:Land en de uiteenlopende belangen vas de respecti eveli,jke bewoners. 

tiat voor de stedelijke centra Hollandia en XLtnokwari afzonderlijke 
stadsgemeenschappen worden ingesteld met een stad.sgemeenteraad. Hoewel 
:Lk mij er eveneens mede kan verenigen, dat in afwachting daarvan de 
adviserende raad voor Hollandia weer op g m g  wordt gebracht, zal ik het 
niettemin op prijs stellen, dat thans op werkelijk korte termijn voor 
deze stedelijke oentra tot instelling van d.erge1i. jke zelfstandige 
stadsgemeenschappen wordt overgegaan. 

Wat de hoofdplaata Biak betreft, is het voor mij m g  een vraag, o$! 
het wel verstandig i3 geweest deze uit te zonderen van de streekgemeen- 
mhap Biak-Eioemfoor. Z i j  ook hier dermate uiteenl.opende belangen tussen 

In bijlage 1 t van Uw brief van 9 juli 1958 er, 1968/Vertrouweli jk, 

E e t  wil mi3 deur ook voorkomen, dat ook in de stedelijke centra de 

Inmiddels heb ik daarover ontvangen Uw boven aangahaalde brief vaa 

Bij nadere overweging van dit maagstuk, karx ik er mede inistemmen, 

- stad - 
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atad en platteland, dat zulk een uitzondering gemotiveerd is? 
’Xeliswaar zijn er afzonderlijke belangen van de hoofdplaats aanwijsbaar, 
doch concentreren deze sich niet in hoofdzaak rondom del aanwezigheid van 
een internationale luchthaven? Noet men hier niet waken tegen een 
situatie zoals  zich voordeed met plaatsen in het vroegstre Ned.-Indi6 
als door de heer Va31 de Vetering genoemd bij ”& jongste Kamerdebat - 
Frobolinggo, Pasaroean en Blitar - waar men door deze tot afzonderlijke 
stadsgemeenten te vormen, het hart uit het regentschap had gesneden, 
reden waarom men overwoog dit weer ongedaan te maken, I!( rnoge U verzoeke 
dit nog een3 nader in beschouwing te nemen en mij daarover Uw inzichten 
xmde te delen. 

TinmcieSle verhouding 

Ifan de in. te stellen zelfstandige gemeenschappen, In dit verband komt 
tevens ter sprake Uw brief van 20 februari jl. nrJ133/Tertrouwelijk, 
waarbij is voorgesteld de op de concept-begrotw 7960 uitgetrokken 
bijdrage aan de streekgemeensohap Bietk-Noemfoor van f :iO,OOO,- te 
verhogen tot een zodanig bedrag, dat wordt uitgekeerd 60$ van de 
opbrengat der inkomstenbelasting kleine aamlag + 8 $ w a n  de opbrengst 
van de overige, inkomstenbelasting in hef gebied van de streekgemeenschap 
met een minimum-bedrag van f 100,000,-. 

Het betreft hier de finmoii3le verhouding tussen liet land en de 
ingestelde streekgemeenschap, een principieel punt, dal; in verband met 
de verdere in te stellen zelfstandige gemeenschappen meer algemeen onder 
ogen dient te worden gezien, aangezien het van poot bctlang is van welke 
beginselen bij de regeling vran die finaauiële verhouding wordt uitgegaarL. 

itioh alleen dan op Benedigende wijm zullen m e n  ontwikkelen, wanneel“ 
iaîj een gezonde financiële ba&Pis hebben. 

Eet wil mij voorkomen, dat daaraan bi3 de voorbereiding van de 
serste streekgemeenaohap nag geen voldoende! aandacht if3 geschonken, al 
Ls dit punt wel ter sprake geweest. Bet is ook: e@n uitermate moeilijk 
punt, zoals de geschiedenis van de financitle verhoudiiig tussen het 
:rijk en de gemeenten in Rederland en eveneens dis tussen het land 
en de ze19 stiendige gemeenschappen in het vroegereb Nedtxrléuidsch-Indië 
leert. 

In Nederlands-Nieuw-Guinea is zulks een regeling vaa de financille 
verhouding ook daarom zo moeilijk, omdat det vormfng van zelfatasdige 
gemeenschappen nog in het beginstadium verkeert; daarbij staan de taken 
d i e  zij in de toekomst zullen kunnen uitoefenen, nog niet voldoende 
helder voor ogen; met deae taken haagt de financiële vierhouding 
uiteraard nauw samen. 

de eigenlijke zin van het woord nog geen sprake zijn. Voorlopig aal 
men moeten werken met toekennin&ncidentele middelen, zoals ook in het 
vroegere Ned.-Indig in het beginistadiwn hel; geval was. 

beginaelen op de duur dimt te worden uitgegaan @n in welke riohting 
bij het zoeken van middelen voor de m l f a t a d i g e  gemeenschappen dus 
moet worden gewerkt, 

Zen punt, dat bijzondere aandacht vraagt, vormen de financign 

Voorop moge worden gesteld, dat lokale selfaitandige gemeenschappen 

In dit beginstadium kan daa ook van een fincurcible verhouding in 

Het is evenwel v a  belang zich thans reeds af te vragen van welks 

- Toen - 



Toen i n  het vroegere lTed.=Indi8 de taakoverdracht aan de zelf- 
s-bandige gemeenschappen in 1937 voorlopig voltooid! was, kwam ook een 
geheel nieuweb regeling van de financigle verhouding t o t  stand, welkaz t o t  
het uitbreken van de oorlog heeft gegolden (Ind, Stbl .  'I938 nr,l70). 
Voor de met ingang van 1 j u l i  1938 ingestelde groepsgemtienschappen werd 
een overeenkomstige regeling t o t  stand gebraaht (Isid.Stb1. 1938 nr. 169), 
voorlopig voor dr ie  jaren, l a t e r  verlengd t o t  1941. In tieze nieuwe 
regeling va l t  de nadruk op de eigen belastingen, s.andelen i n  de Op- 
brengst van bepaalde landsmiddelen en bedrijfsinkomsten,, 

1938 de inkoxten u i t  eigen belastingen 18,49 $, d. ie  uilt aandelen i n  
de3 apbrengst van landsmiddelen 31 ,()2$ en die u i t  bedri jlPsinkomsten 
3'/,28 76. Slechts 6,79 $ bestond nog u i t  vaste jaar l i jkm bijdragen 
(voorts 2,15 ;; u i t  andere landsuitkeringen en 3,37 74 uil: buitengewone 

Voor de groepsgemeenscherppen i n  de buitengewesten (toen nog alleen 
Mlnaagkabau en Band jar) - waarmede een streekgemeenschap in  Nederlanda- 
Bieuw-Guinea waarsahijnlijk in het algemeen beter kan worden vergeleken - 
lagen deze, c i j f e r s  echter enigszins anders, nl. ( in  1939) I 17,42$ u i t  
eigen belastingen, 49,4 $ u i t  aandelen i n  de opbrsngst van landamiddelen 
e11 9,6 $ u i t  bedrijfsinkomsten, terwijl nog 19,5 $i be9t'ond u i t  vaste 
jtaarli jkse bijdragen (en 4,45 $ u i t  andere landeuitkeringen) . Het 
verschil z i t  vooral i n  de aanzienlijk mindere bedrijfisii~lkornstsn, die met 
n a m e  voor de Java-provincies en -stadsgemeenten vrlij hoog waren. D e  
aandelen i n  de opbrengst van landamiddelen waren voor de groepsgemeen- 
schappen beduidend hoger dan het algemeen gemiddelde, t s 3 r w i j l  z i j  voor 
een belangrijk deel (bijna 20 5) nog waren aangewazen op vaste jaarlijkse 
biddragen van hat gouvernement. 

Hu moet daarbij  wel in aanmerking worden genomen, t i a t  deze fin8nciUQ 
verhouding zich heeft ontwikkeld i n  de loop vaa enkele Itientallen jaren 
ai dat gedurende die t i j d  ook de taken vaa d e  zelf'stanaige gemeenachappen 
geregeld z i jn  toegenomen. Hehis op het ogenblik nog een vraag hoe dar 
taken van de streekgemeenschappen i n  N.M.G. ziah zullen ontwikkelen 811 
of bijv. i n  de toekomst delen vaa de aoerheidszorg: op htbt gebied van 
openbare werken, landboumoorlichting, onderwijs, veeartsenijkundige 
dienst en volkagezonàheid aan dezer gemeenaohappen zullen kunnen worden 
overgedragen, mals in het vroegereNed.-Indië Plet geval was ,  Het is 
n i e t  omogelijk, a l  va l t  dasrvan thaas nog aiets tie zeggen, dat de 
taken van de strs%kgemeensohappen i n  IJedffrla~ds-Nieuw=G~~i~e~ zich in 
enigszins andere richting aullen ontwikkelen. en daarmeddb hangt samen 
welke finsnci8le basis deze gemeenschappen woeten hebben. 

f:înanciële verhouding 5x1 het vroegere Ned.-Indi8 een gezond beginsel in, 
dat ook voor Nederlarids-nieuw-Guinea navolging verdient !, al, dat de 
middelen TEUI. de zelf s t a d i g e  gemeenschappen verband hie:Lden zowel met 

i de economische betekenis en ontwikkeling van het gebied a l s  met de 
1 conjunctuur. D i t  werd verbeaen enerzijds door de nadrulr t e  leggen op de 

eigen belastingen en bepaalde peraantages vaa de opbren& van ver- 
schillende landsmiddelen in hun gebied, andsrzijdw door vaste u i t -  / keringen en andere B i j d r a G a  van het l aad  zoveel mogeli.jk t e  beperken, 

Op deze wijze verkrijgen de gemeenschappen eon zo (Poo t  mogelijke 
f:tnmcliële zelfstandigheid en verantaoordelijkheid, a l  zal uiteraard 
steeds de mogelijkheid moeten bestaan, d a t  het land door het verstrekken 
van bijdragen bepaalde ac t iv i te i ten  stimuleeirt en 8oorz:iet i n  de koaten, 
verbonden aan (nfreuwe) overdrachten van landszorg en opdrachten in 
mItdebeeituur. 

Voor a l l e  zelfstandige gemeenschappen i n  Ned,-Indil bedroegen i n  

ontvangsten) . 

Niettemin hield het s t e l s e l  van de uiteindeli.jke regeling va.n de 
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Nu heeft men b i j  de voorbereiding van de streekgemeenschap Biak- 

In een brief va.n de resident Geelvinkbaai &mi Uw ambtsvoorganger 
Noemfoor wel i n  overeenkomstige richting gedacht. 

van 6 juli 1956 nr.I/Rev./2445 bood b z e  heli preadvies aan van de 
adviserenüe raad voor de Sohouten-eilanden cm gaf h i j  daarvan een 
bespreking. Daaruit b l i j k t ,  da t  naar het oordeel van de toenmaliere 
adviserenäe raad de middelen t e r  dekking van de aan de swrkzaamheden van 
de streeQemeenschap verbonden kosten i n  beginsel zouden moeten worden 
opgebracht door de ingezetenen. Daarb i j  dacht men aan een algemene streek- 
gemeenschapsbelasting, al dan nie t  i n  de vox-m va.n opcenten op de inkomsta. 
belasting, en daarnaast heffingen voor speciale doeleinden, bijv. een 
bijdrage voor scholenbouw, op t e  brengen door allen die geacht worden 
hoofdverbli jf binnen het gebied van de streekgemeenschap t e  hebben en 
t e  voldoen i n  geld of in  natura danwel i n  de vorm van arbeidskracht. 
Verder meende de adviserende raad t e  mogen :rekenen op uitkeringen van hek 
gouvernement van hetgeen door de centrale overheid ten koste wordt geleg& 
voor zaken, die voortaan door de streekgemeenschap,zouden worden behart’ 

geldboeten, opgelegd wegens overtreding van verordeningen van de 
streekgemsenschap. 

l:II/’7, kon zich verenigen met de am de streekgemeenschap toegedachte 
taken en conoludeerde i n  alinea 21, d a t  de inkomsten van de streekge- 
nisenschap zouden bestaan u i t  t 

EL. afkoopeomea voor +,e verrichten dorpadie:nsten; 
1). eigen middelen; 
B, eventuele bijdragen van het land. 

w a t  zou moeten geschieden. Daarbi3 vermeldde, h i j  ookt een inventarisatie 
van de talren, die de streekgemeenschap i n  haar eerste prtriode gaat ver- 
:richten en een schatting van hetgeen z i j  aan fonä.rserz voor de uitvoering 
daarvan behoeft, alsmede van de middelen, waarover z i 3  zal kunnen be- 
ischikken, U i t  de mij t e r  beschikking staande oorrespondentie b l i j k t  
t5venwel nie t  of damaas ook gevolg is gegeven. 

Ook ter residentenconferentie vaa 24-26 m a a r t  1958 is over de 
middelen van de zelfstandige gemeenschappen! gesproken. 

Blidkens het gestencilde verslag, bla;. 7, dacht men als middelen vgn 
de dorpsaemeermsohappen aan de Womstenbdasting kleinci, aanslag en a f k o T  
‘ v a  dorpsdienaten, doch deze zouden voorlopig aan de s4zeekgemeanschap 
ten goede moeten komen, zolang de dorpstaak nog door dgze wordt  w a a r g e -  
nomen, Als verdere middelen van der artmekgeiaeenschap zag men : 
- eigen belastingen, - ratribti t ies van markten, - baten van streekgemeenachapsbedrijven, - bijzondere bijdragen. 

in een op 20 ,januari 1959 op d i t  miniuteris met U gehouden besprek’ilf 
werd ook de financiering van de door streek- en tlorpsgemeenechappen Uit 
t e  oefenen taken t e r  sprake gebracht, wamliij door U werd verwesen naar 
het verslag van genoemde resid~ntenconfereutie. :Daarbij vestigde U e r  d e  
aandacht OP, d a t  voorlopig nog n i e t  werd gedacht aan overdracht van 
landstaken, m a a r  wel aan nieuwe act ivi te i ten,  waarvan de kosten u i t  e i q  
inkomsten zouden moeten worden bestreden. De kosten van de eerate orgasll- 
satiet zouden evenwel u i t  de landsbestuurskosten worden bestreden. 

bijv. voor de bouwkosten van poliklinieken. Tenslotte werden nog genoem P 
Gouverneur V a n  Baal, in zijn antwoord van 7 au@atus 1956 no.986915 

A a n  het s l o t  v a  z i jn  brief (alinea 44) resumeerde! de Gouverneur 



Bij deze besprekingen werd in beginsel. bezwaar gemaakt tegen over- 
&acht van algemene belastingen, die mede dlienen voor tie bestrijding VU 
da algemene bestuurskosten, 'Je1 zou kunnen worden gedacht aan een bijbye 
uit de algemene middelen, dis op de behoefte is afgestemd. Voorlopig 
werd dit echter niet nodig geacht. Prinair zouden zijn de eigen 
belastingen . 
dorpsdiensten moeten zijn gebaseerd. 

de instelling van de streekgemeenschap Biak:-Boemfoor voortdurend de 
nadruk gelegd op de bestrijding van de uitgaven uit eigen inkomsten. 
'BXj de instelling v a  alla adviserende raden werden deze trouwens uit- 
genodigd voorstellen over te leggen o.m. in.zake d.e taksn, welke aan de 
'te vormen zelfstandige gemeenschap kWuien worden opgedii.agen "en de wijze 
marop de kosten, verbonden aan de uitvoering dier taken, uit eigen geld 
iniddelen kunnen worden bestreden. 1* 

Daarmede in overeenstenunlng ia de toelichting bij het op de ont- 
werp-begroting 1960 uitgetrokken bedrag van f 5O,OOO,- voor de opbouw 
van de organisatie van de streekgemeenschap Bi&-Xoemfoor, waar is ge- 
ia-keid dat de fondsen voor de bekostiging van de eigen huishouding zullen 
moeten worden verkregen uit door de gemeenschap ;elf ter heffen belastin- 
ben, retributies, afkoop vaa dorpadiensten, e.d. 

Thans komt U tot een andere zienswijsa, waardoor de nadruk meer 
komt te liggen op de uitkering van een aandeel ia. de opbrengst van be- 
paalde landsbelastingen dan op de eigen heffingen., al laat U deze 
laatste niet varen. 

et. dat de heffing van de inkomstenbelasting kleine aanslag is gefnten- 

De dorpshuishouding zou vooral op adatrechtelijke beginselen en 

Zoa1.s uit het voorgaande moge blijken, is bij de voorbereiding van 

U geeft daarvoor als redenen op o 

siveerd, waarbij reeds de gedachte heeft voorgezetem, dat daardoor 
rulmere lokale middelen besohikbaar zouden komen, cloch waardoor 
anderzijds het iavosren van verschillende eigen heffingen door de 
streekgemeenschap een te, mare  belaatingdrnk aou medebrengen; 

b. dat nog ontbreekt een deskundig en betrouwbaar appelraat, waarmede e e ~  
stelsel van eigen, naar draagkracht gedifferentieerde heffingen zou 
kunnen worden gerealiseerd. 
Inmiddels heeft de streekraad een dorpsgeldverordening vastgesteld, 

ter vervanging van dorpsdiensten. De opbrengst dararvan sa1 in de toe- 
komst dus aan de dorpsgemeenschappen ten goede dienen i;e komen. 

Bij de baoordeling van Uw voorstel is in de eersteb plaats een 
bezwaar, dat rnij ieder inzicht in de finmoi3le behoeften van de streek- 
gerneensohap in verband met de door haar voorgenomen takean voor het 
lopende jaar ontbreekt. Van een (conoept) begroting ia mij niets bekend. 

eran het slot van zijn brief van 7 augustus 1956 nr.9869/56/111/7 aan de 
resident Geelvinkbaai, dat o.m. een inventarisatie zou moeten worden 
opgemaakt van de taken, die de streekgemeenschap in haair eerste periode 
gaat verrichten en een schatting van hetgeen %ij aan fondsen voor de 
uitvoering daarvan behoeft, alsmede van de middelen, watarover zij aal 
kunnen beschikken. 

niteuidige gemeenschap bij ordonnantie vastgesteld en in het staatsblad 
gepublioesrd. In de betrekkelijke ordonnanties, die de inrichting, 
samenstelling, enz. van zelfstandige gemeenschappen regelden, was dit 

Zoals ik hierboven reeds vermeldde, mhretef Uw amlitavoorganger 

In het vroegere Bed,-Indië werd de eerste begroting  TB^ een zelf- 

- uildrukkelijk = 

i 



uitdrukkelijk bepaald (bijv. in de groepagemeenschapaordonnantie in art . 
9!3$ lid 1). Aldus zijn laatstelijk bij ordonnantiei vastdgesteld de eerste 
bagrotingen van de groepsgemeenarchappen ldinangksbsu (Inti. Stbl, 1938 
nr, 166), Bandjar (IndeStbl. 1938 nr.167) en Palembang (Ind,Stbl, 1940 
m,,5?8).  

waarbij de groepsgemeenschepsordonnantie zoveel mogelijk is gevolgd, is 
evenwel deze bepaling niet overgenomen. Ook de eerste btsgroting moet 
d w  worden vastgesteld door de raad en worden goedgekeurd door de 
rwldent, Uitgaven ten behoeve van de stseek:gemeenschag vóbr  1 januari 
vim het eerste dienstjaar, waarvoor door het, bestuur van de streekge- 
mi3enschap een begroting is vastgesteld, komen ten laste van het land 
(art. 107). 

streek- en andere zelfstandige gemeenschappen te bepalen, dat de eerste 
begroting bij ordonnantie wordt vastgesteld. lien i.s dan genoodzaakt 
van te voren meer concreet zijn gedachten tel laten gaan over taak en 
middelen gedurende het eerste dienstjaar, terwijl de raad een richtsnoer 
hleeft voor volgende begrotingen, ook al zull.en og zo’n cserste begroting 
uiteraard veel memorie=posten voorkomen. 

In de tweede plaats rijst bij Uw voorst;sl de vraag, welke weg nu 
maat worden gevolgd bij de voorziening in de! Financiële behoeften v m  de 
stseekgern~enschappen$ de oorspronkelijke gedachte van zoveel mogelijk 
eigen heffingen, danwel aandelen in de opbrengst van landsbelaatingen en 
voorlopig beperking van eigen heffingen. 

loopperiode in hoofdzaak moeten werken met toekeming van incidentele 
middelen. Eerst 
richten taken en de middelen, die men daarvoor kan aanboren. In dit 
verband behoeft er in beginsel geen bezwaar tegen te beistaan aan de 
streekgemeensahap Biak-Roemfoor in het Jaar 1960 eben hoger bedrag dan de 
uitgetrokken ;f” 50sOO0,- toe te kfmnen, evenlzueel in de vorm vanbercentat!Je 
vaa binnen het gebied van de gemeenschap gehesven Xandsbalastingsn, mits 
sm de haud van een ooncept-begroting blijk$, dat &araan behoefte be- 
staat en mits dit wordt besohound ais een inciden’bele rlegeling. 

Voor de toekomst acht ik het evenwel gowenet, dat ‘vaa het begin af 
a m  gestreefd wordt in de richting van een gezondaa finencigle basis en 
een Juiste finzuroiële verhouding, welke ik nog steeds zie in: primair 
ei8en middelen (belastingen, ret2ibutie8, leges, t3nz . , verder zo mogelijt( 
bedrijfsinkomsten) en eerst in de, tweede plaats aturde1e:a in de opbrengst 
van landabelastingen, met eventuele bijdragen en zo nodig een vetste 
ui,tkering alo basis. Dit zou evenwel nader in beschouwing moeten worden 
genomen, rekening houdende met de bijzonders omstandigheden in Nederlands 
Nieuw-Guinea en met de taken, nrelke deze geroeenschappen zullen kunnen 
uitoefenen, 1 

nog enkele opmerkingen willen maken. 

opaenten op so@ige lmdsbelastingen, vermalteliJ~eidsbelasting, vuur- 
werkbelasting, $eclamebelasting, voertuigenlbelest:w, vergunningsrecht 
op de verkoop vdn sterke drank in het klein, hondenbelasting, straat- 
belasting en stqaatverlichtingsbelastlng, Bovendien werden vri3 p o t e  
inkomaten verkggen uit sommige retributies, met name uit pasasgelden 
en keurlonen. 

In de Ordonnantie streekgemeenschap Bia,k-Xoenifoos (gbld. 1959 nr. 22) 

Ile vraag rijat of het niet juister is liij instelling van volgende 

Zu zal  men, aoais ik reeds eerder in deze brief stelde, in de aan- 

galsidelijk ontstaat er beter inzsicht .in de te ver- 

Over de mogelijtkheden van eigen middei(3n zou ik in dit verband 

In het vrobgere Ned.-Indië waren de voornaamcste lêkale belastingen: 

fi , , = Voor - 
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Voor landelijke gebieden - zoals dat vrin de etreekgemeenschap 
Mak-Noemfoor - valt van dergelijke heffingen in het algemeen niet 
veel te verwachten: voor stedelijke oentra bieden zij sellicht meer 
mogelijkheden. 

heidsbelasting en een voertuigenbelasting 013 rijwielen nog van enige 
betekenis kunnen zijn. Voor het overige vallt ter dimken aan opcsenten op 
de, inkomstenbelasting. Een belangrijk voordael van dergelijke opcenten 
is de, gemakkelijke wijze van inning, tegeliijk met de hoofdsom, waarvoor 
de betrokken gemeenschappen geen afaonder1i;jk appiulaat nodig hebben, 

de openbare nutsbedrijven in Nederlands=Nie\;lw=Guinea alle verliesgevend 
zijn, terwijl bij overdracht aan lokale gemcienschtrppen de exploitatie 
duurder pleegt te worden, 

Overigens is het niet ui-tgesloten, dat in de streekgemeenschappen 
nog andere heffingsmogelijkheden liggen. In verband delcnrmede kan het 
nuttig zijn ter vergelijking eens na te gaan hoe (ie inkomsten van 
lokale gemsenschappen in sommige andere niet-zelfbesturende gebieden 
a orden gevonden . 
moederland, dikwijls zgn. "property taxes" geheven, vooral van onroerenda 
zaken. Men acht dergelijke belastingen door hun stabiel karakter vooral 
geschikt voor lakale gemeenschappen, terwijl de eigenaara van huizen 
het meest profiteren van de lokale overheidmorg, 

belastingen te heffen evenwel ia het algemeon beperkt zijn tot stedelijke 
centra, zoals ook de praktijk uitwijst, 

In landelijke gebieden neemt men in helt algerneen zijn toevluoht tot 
een hoofdgeld, geheven van iedere volwassen aan. Ook in Australisch- 
Nieuw-Guinea vormt dit de voornaamste bron van inkomsten van de Native 
Looer1 Government Councils. In zijn eenvoudigste, vorm wordt dit hoofdgeld 
geheven volgens een uniform tarief, dat is afgestemd op de minst draag- 
krachtigen. Bij een iets verdere ontwikkeling wordt een progresaief 
teiof toegepast, waarbi3 rekening wordt gehouden met de welstand, Het 
hoofdgeld gaat dan veel gelijken op een lokale inkomstenbelasting, 
hoewel he% in het algerneen ds bedoeling is, dat niet iemands inkomsten 
mass zijn bezittingen maatstaf zijn big de tms lag  in deze belasting, 
Overigens heeft de lokale gemeenschap daa w@er een uitgebreider apparaat 
nodig voor amslag en inning van het hoofdgtsld. De vraag rijet of men 
dan  niet eenvoudiger en voordeliger opcenten op btepaalde landsbelastingm 
kan heffen, hoewel daardoor anderzijda de eigen activiteit niet wordt 
bevorderd . 
de heffingen opbpaalde produkten, geheven 17821 de producent. Soms ge- 
achiedt dit volgens een jaarlijka vastgestold uniform tarief, terwijl de 
heffing het gemakkelijkst kan plaats vinden bij verhandeling op een 
markt . 

In N~Berl~da-Nieuw=Gi;ainea z i j n  (Br praktisch geen markten. XiettemirL 
zou te overwegen zijn of niet een of andere vorm .is t0 vinden om bepaald 
produkten te belasten, zoals cacao en bepaaJde bosprodukten, bijv. kopal 
(men denk@ ook aan de woegere nBas4). Anderzijds dient er voor te worden 
gewaakt, dat de narktpositie) van het produk-t niet ongunstig wordt 
befnvloed, Een betere vorm is wellicht die, welke tegelijk bestaat in 
het verlenen van bepaalde diensten, Z O d 3  de exploitatie van een fermen- 
teerinrichting voor cacao en van drooginriclhtingen voor kopra, 

Van de boven vermelde belastingen zullen we1:licht een vermakelijk- 

'kt inkomsten uit bedrijven betreft, moge nog worden opgemerkt, dat 

In Britse niet-zelfbeeturende geBieden worden, in navolging v a  het 

Iia niet-zelfbesturende gebieden 2al de mogelijkheid om dergelijke 

Belaatingen, dis in Afrikaanse gebieden nogal eens voorkomen, vormen. 

- Voor - 



Voor 'net overige hebben ook de lokale gemeenschapyen i n  Engelse 
rriat-zelfbesturende zebiesden ta l  van kleine inkomsten: re t r ibut ies ,  
Isges, husen, opbrengst van geldboeten, enz. Som!ige ontvangen vrij  
m o t e  inkomaten u i t  bedrijven, 

kunnen onvatten @en zeker percentage van de uitgaven voor bepaalde 
overhoidadienaten of van bepaalde binnen het gebied opgpbrachts 
centrale belastingen. 

MiJn conclusie is, da t  de finmciële basis van de streek-, stads- 
ttri dorpsgemeenschappen nader i n  ?ieschouwiIzg dient t e 3  warden genomen, 
rekening 'houdende met de, bijzonders omatandigheden i n  3federlarmds-Nieuw- 
Guinea en met de taken, ?pelXe de onderscheidene geneenskchappen zullen 
:hunrien uitoefenen, welka voor ver~chi l ïende  strek= kunnen uiteenlopen. 

Yoorìopig z a l  moeten worden vols tam met incidentells regelingen. 
Boor de stroeQéfemeensch8p~e1 zullen deze kmmen Bestaan. uit een vaste 
riitkering a l a  basis, tsmijl zij d a m a a s t  primair naar eigen middelen 
V!ienen 1~4 stroven, ??e mogelijkheden, die er zijn,  wa290. evenwel nog 

- ~ ) e n a  nader t e  bezien. B i j  overdracht van landataken zou! een aaavulling 
van de middelen vooral kunnen worden gezocht i n  peraentlages van bepaalde 
l.andsmiddelen. 

30 uitkeringen van de centrale overheid bz even bedoelde gebieden 

" '?et t e l i  jko reacslinaeq 
B i j  'brief va.n de toenmalige Xinister visn Zaken 3verzee van 31 j u l i  

1958 l e t t e r  C 39/'nrb 137-9JG werd am het sl1o-k In  beschouwing genomen 
de vraag, w a t  na totataadkoming v a  de partiële herziea.íng van de Bewind 
regeling, waarvan 'net nieuwe aohtste hoofdstuk de basisbepalingen voor de 
zelfstandige gemeenschappen bevat, zou te doen ataan. 

xegelingen t een streekgemeensclzspeordonaantie, een atadsgeneensohaps- 
ordonnaat.ie en een dorpsgemeensuhspsordonnaxltig, op basis waarvan in- 
stellfnhgsordonnanties zanden W e n  worden vastgesteld. Verder werden 
gemerad de personele- en materftle middelen, welke aan de i n  t e  s te l len  
gemeenschappen %er beschikking uienden t e  gorden gesteld om de haar op 
te dragen taken t e  ictznnen verriahten. 

1.iahsaien i n  gi jn  geheel in  bemhouwing t e  wmen en i n  verband daarmede, 
ook de instel l ing vaa zelilatandige gemeenschappen. 

Vertrouwelijk, vervolgvel 8 - moest bedoelde procedure, voor zover 
bet re f t  streek- ea dorpsgemeenschappen, ten sterkste  warden ontraden, 
W'srwezen werü naar de notulen van de residentenconferentie van eind 
maart 1958, pagina 4, tweede alinea, waaruit bleek, datl hef Bestuur 
%e Uwent van gevoelen was, da t  het wegens die vernachtbare grote plaatse- 
l i j k e  verschillen onvermijdelijk zal z i jn  voorshands af' %e zien van een 
raanordonrmantis voor de streekgemeenschappe:2, B i e  voor de Schouten- 
eilaaden waa i n  het bijzonder geconcipieerd met het oog: op de aanmake- 
I.ijke inschakeling b i j  de vorming vim dorpsgemeenschappen en d i t  zou 
ciok bij d ie  voor Japm het geval z i jn ,  Of d i t  opteen ook voor andere 
atreken b:mikbaar 2ib~ riijn, stoccl geenszins va&, nooh walg o& korte 
termijn vast 'te atellen wslks inhoud aan ztilk een raamordomaatie diende 
%e worden gegeven, 7oorlopig zou mea meten blijven experimenteren, 

3aarM.J werd in de eerste  plaal;lg gadauht aan een d r i e t a l  organieke, 

Verzocht werd het vraagstuk van de irts.talling van vertegenwoordigen 

Naar Uw oordeel - volgens Uw brief van 13 oktober 1958 nr.4843/ 

- NU - 
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NU sedert de "Ordonnantie S treekgemeensohap Bi&-l!ioemf oor" i s  
t o t  stand gekomen, vraag i k  m i j  toch af of het wel juiiat i s  geweest af 
t e  zien vaa een basis-ordonnantie voor de streekgemeentaahagpen. Het 
gevolg zal zijn,  dat  men voor elke atreekgaieenschap een uitvoerige 
regeling nodig z a l  hebben - die voor Bi&-Noemfoor t e l t  reeds 110 
artikelen - w a a r b i j  i k  vernaaht, dat de diverse regelingen slechts 
,pr inge verschillen zullen vertonen. E&. z i j n  een groot  aantal bepalingen 
liie voor elke streekgemeenscthap zullen moeten gs3,den. Eet w i l  m i j  dan 
ook praktischer voorkomen de voornaamste bepalingen in  een basis- 
ordonnantie OP t e  nemen, met de mogelijkheid in  de diverse inetellings- 
ordonnanties enkele aanvullende bepalingen op t e  nemen,, waarin rekening 
wordt gehouden met de onderlinge versahillen. 

?xoKtmmma 

3 h  de boven magehaalde brief van Minister Helders van 31 j u l i  
1958 werd aan het s l o t  de suggestie gedaan zo mog:elijk t e  streyen nam 
(1s opstelling van een voorlopig programma voor ds  insttBlling ver- 
mhillende eioorten van gemeensohappen. 

In Uw brief van 10 oktober d.a.v. werd daarop geantwoord, da t  de 
Schouten-eilanden en Japen zullen fungeren als proefob;jeut, terwij l  
verder nog werden genoemd een gedeelte van de onderafdtrling Hollandia 
(331 de onderafdeling Fak-Fak. Voor het overige achtte U het n ie t  mogelijk 
itten voorlopig programma op t e  atellen. 

Intussen z i jn  reeds bijna twee jaren verlopen en nsal e r  ook in d i t  
opsicht meer inziaht z i jn  verkregen. 

Ook b i3  het jongste debat in de Tweede Kamer werdf, b i j  monde van 
~nev~ouw Stoffels-Van Kaaften, aangedrongen op een plan voor een laantal 
,jaren (Hhdelingen, blz. 2455 , linker kolom) . 

Door de regering fer aangekondigd de opstelling van een concreet, 
geaoordineerd ontwikkelings- csn werkprogramma, vassman als tweede 
l ~ o o f d ~ t  is genoemd een systematisahe inschakeling op kor te  termijn 
van de bevolking i n  het dagelijks beleid door middel vem raden en b i j  
voorkeur door het instellen van meer (atreek)gemeenschappen, met 
csoncrete taken belswt, terwijl  daarmede onverbrekelijk samenhangt een 
IiororiBntartie van r o l  en taak van de bestuursrsnbtenaren i n  Nederlands= 
Nieuw-Guinea (Handelingen Tweede Kamer, z i t t i ng  1959-1960, blza 2466, 
xechter kolom, en 2467, linker kolom). 

Door m i j  werd dan ook medegedeeld, dat de opstelldang van een plan 
voor een aantal jaren, zoals mevrouw Stoffels-Van. Hae~ften ~ q g e r e e r d e ,  
bepaaldeligk i n  de bedoeling van de regering l ig t ,  als onderdeel van 
heit algemeen ontwikkelingeplan en dart i n  het algemeen ook een snellere 
voortgang diende te,  worden gemaakt met de ins te l l ing  VEVL streek- en 
dorperaden (Handelingen, bla. 2477, l inker kolom) . 
wopdt opgeerteld betreffende de ins te l l ing  van streek-, stads- en dorps- 
gemeenschappen, als onderdeel vaa zulk een algemeen onl;wikkelingsplaa, 
rnet een begroting va32 de finanoiële consequenties daariraxr. 

Resumerende, moge i k  U verzoeken thans mat voortvtisendheid de 
:l.natelling van streak-, stads- en dorpsgemeenschappen t e r  hand t e  
willen nemen en ook de bestuursambtenaren voortdurend te doordringen van 
(ie noodzakelijkheid d w m .  

Ik  ben m i 3  bemat, dat d i t  
coen Nieuw-Guinea Raad = een mare taak betekent voor het bestuur. 

I k  sal het daarom zeer op p r i j s  s te l len,  dat door 7J een programma 

tegel i jk  met de voorbereidingen voor 

- D e  = 



i 

De vraag rij@% daa;rrom of het geen aaabevelhg verdient - evenals in 
Auai.tralisóh-~ielrar-Guinea en i n  het vroegere ~e~erïund8ch-inäi6 - e m  
afdeling decen.tnislieatie aan de äienst van binnenlaiin8se m.ken te ver- 
bîaâen, beoltw~nda uit een hoofdambtenaar en &el0 be#fuuurtmmbtena,rs. 
Dese zouden, w a a r  8a.ma.m behoefte btnitaat, gedurenBe en:Lgs t í j ä  ter 
plaatse & a x ~  de al- werksanie beatuwsambteacsren bijstaad moeten 
verïenen bi3  de voorbereiding van ds instslllag van gemecsnsohppen als 
boven geaocaaad ea de vormhg varm raden aldaas c a l p r  organen van d i e  
gerinaents chappen. 

t e  doen verlenen voor de nodige wetgevende asbeid, voos z~over d i t  äoor 
U wenseUjk maoht wordan geatlht. 

de in deser brief aangeroerde aepeoten van het behmdslde vraagstuk U 

Overigens ben ik g a m e  bazieid mijneraigds alle nogeliake bidstand 

Voorts sal ik gaarne vernemen tot welke bescrhouwlngam de versohillenb 

mieiaingrF g t~en .  


