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Van de redactie
Op 17 april 2009 organiseerde de Wim Drees Stichting een seminar over de
kabinetsplannen die eind maart zijn gepresenteerd voor de aanpak van de gevolgen van
de kredietcrisis. Deze aflevering van TvOF bevat twee artikelen naar aanleiding van dit
seminar.
1. Een artikel van Beetsma en Gradus, waarin wordt uiteengezet dat het kabinet had
kunnen volstaan met te vertrouwen op de automatische stabilisatoren. Tevens geven
zij aan dat het kabinet er goed aan doet zich zo snel mogelijk terug te trekken uit de
financiële sector. Het artikel is een bewerking van de inleiding van Beetsma op het
seminar.
2. Een artikel van Verbon over de plannen van het kabinet over de verhoging van de
AOW-leeftijd tot 67 jaar. Tijdens het seminar ontstond een discussie over dit
onderwerp. Verbon ligt zijn standpunt toe door de argumenten van minister Donner
voor de verhoging te behandelen. Hij berekent en beredeneert dat die argumenten
geen hout snijden.
De vergrijzing van de bevolking heeft niet alleen gevolgen voor de AOW. Ook de
ziekenhuissector krijgt hierdoor te maken met forse wijzigingen. Hoe moet die sector
reageren op de zich wijzigende vraag van patiënten? Hoe zal de dienstverlening van de
ziekenhuizen veranderen en hoe zal wet- en regelgeving marktwerking in de sector
moeten ondersteunen en corrigeren? In hun artikel zetten Blank en Wats uiteen hoe de
ziekenhuissector er in 2020 uit zou kunnen en moeten zien.
Hoe voorkom je misdaad en wat zijn de effecten daarvan op de welvaart? Daarover gaat
het artikel van Van Wijck in deze aflevering van TvOF. Misdaad is te voorkomen door
preventief beleid. Daarbij moet vroegtijdig worden ingegrepen om delinquent gedrag te
voorkomen. Maar hoe doe je dat, wat zij de kosten daarvan, en hoe groot is het risico
dat vroegtijdig ingrijpen ten onrechte plaatsvindt. In het artikel wordt uiteengezet wat de
voor- en nadelen van dit ingrijpen zijn en onder welke condities de baten de kosten
overtreffen.
In het laatste artikel beschrijven Bakker, Leurs en Van de Lustgraaf een
beoordelingsmodel voor de specifieke financiering van gemeenten. Zij doen dit aan de
hand van een concreet voorbeeld, de zogenaamde bommenregeling, een bijdrage van
het rijk aan gemeenten voor de opruiming van oorlogsmunitie.
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