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1. Ingekomen_s^kkeji^n_m£dedelJ :.ngen 

Ext ra -u i tkering_0}2_5_Mei 

de ouden 

Minister Suurhoff deelt mede, dat enkele 
grote en kleinere gemeenten hehhen hesloten om op 
5 Mei aan de ondersteunden een feestgave te geven. 
In verhand hiermede stelt spreker de vraag of ook 
het Rijk iets dergelijks zal doen, o.a. voor 
van dagen, die onder de Noodwet vallen. De Minister-
President is.van oordeel, dat de gemeenten goed deden 
voor zij tot iets dergelijks hesloten overleg met het 
Rijk te plegen. De verlening van een extra-uitkering 
aan degenen, die onder de Noodwet Ouderdomsvoorzie
ning vallen, acht spreker niet wenselijk. Ten aanzien 
van deze voorziening is steeds gesteld, dat het een 
wettelijke regeling is, waarbij de uitkeringen in 
de wet zijn aangegeven. Als men met 5 Mei een uit
kering zou geven, zal men in de toekomst de vragen 
om Kerstgaven, hrandstoffenhijslag enz. moeilijker 
kunnen afwijzen. Gelijke bezwaren gelden voor hen, 
die een uitkering krijgen op grond van de Werkloos
heidswet of de Invaliditeitswet, en voor de gepen
sioneerden. Alleen ten aanzien van hen, die vallen 
onder de sociale voorzieningsregeling, neemt spreker 
een iets ander standpunt in. 

Minister Suurhoff noemt verschillende ar
gumenten, die er voor p] 
ter gelegenheid van het 
een extra-uitkering te geven. Nu"verschillende gemeenten 
aan de op grond van de Armenwet ondersteunden uitke
ringen geven, meent spreker, dat het niet zo gelukkig 
is opeen desbetreffende vraag van een Kamerlid met 
techmsch-aammistratieve argumenten afwijzend te 
mo-ten antwoorden. Minister Beel onderschrijft de 
bezwaren van de Minister-Presïïïënt. 

.̂eiten aan de ouden van dagen 
tienjarig bevrijdingsfeest 
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Üfc S2flÜtfl v a n Consul^ti^e,Asse^l^e_van_WEU 

Minister Beven deelt mede, dat in een reso-
-. +-o „n S Asslmbtéevan de Raad van Europa wordt lutie van de Assemoiee a ^ M i n i s t e r s v a n 

rSeuropeseV n f e dé begroting van de WEU niet zal 
,'HSiTpn voordat deze ter fine van advies is voor-

llïeïl aan de ConsSltalieve Assemblee, welke hierover 
tïn fen openbaar debat zou moeten voeren. Spreker heeft 
in" de Commissie van Buitenlandse Zaken gezegd, dat 
hii d i t S l van de resolutie van de Raad van Europa 
niet kan ondersteunen. Hij heeft in de Commissie voor 
dit standpunt generlei sympathie kunnen vinden, maar 
hii neemt aan, dat het Kabinet hem hierin steunt. De 
Raad verklaart zich met dit standpunt accoord. 

li'jL P&4' y. 
i . Bespreking t^sen_jeneluxmi_nisters van Buitenlandse 

Zaken 

*J0r, 
Minister Beyen heeft de vorige dag in Brussel 

Spaak en Bech ontmoet. Daarbij is in de eerste plaats 
gesproken over de opvolging van Monnet als voorzitter 
van de HA van de KSG. Van Franse zijde dringt men er 

aan niets te doen, zolang de Parijse op accoorden niet 
dat dan de Miniszijn afgedaan. Spaak was van mening, 

ters van Buitenlandse Zaken van de KSG-landen bijeen 
zouden moeten komen. Volgens hem zouden dan de vijf 
Ministers aan de Franse Minister kunnen vragen zich 
weer op enigerlei wijze aan te sluiten hij de idee 
van de Europese integratie. Een dergelijke verklaring 
van Franse zijde zou de mogelijkheid inhouden, dat 
Monnet op zijn besluit om het voorzitterschap van de 
HA niet voort te zetten terugkomt. Spreker heeft zich 
met deze gedachte wel verenigd,maar er aan toegevoegd, 
dat dit niet inhoudt, dat hij met integratieplannen 
van Monnet ook reeds zou instemmen. Met Spaak is 
voorts besproken, dat Ramadier wel lid van de HA zou 
kunnen worden, maar dat deze niet de man is voor het 
voorzitterschap. Alleen als lieden van meer betekenis, 
zoals Pléven, Schuman of René Mayer, zouden worden 
voorgesteld, zou men ook de Fransman als voorzitter 
kunnen aanvaarden. Indien dit niet het geval zou zijn, 
komt de vraag aan de orde welke deskundige van de HA 
als voorzitter zal kunnen worden aangewezen, 

„ D e MiüiËisr-5l£sident heeft er niets tegen 
om ïvicnnet als voorziTEer van ïïê HA te houden en heeft 
er evenmin iets tegen om de Fransen te vragen aan de 
europese integratie mee te werken, maar hij heeft er 
dolHonnpf^1 Sen d e r? e l i^e vraag te stellen met het 
dan heï 5noJ^ +

V O O Ï^ l t t e r te ^houden, aangezien men 
n
a? Zoor;^erschap van de KSG bindt aan belangen 

eent da? S^ntïï' f n i s t e r Mansholt is het er mede 
mlar'wiist «1****1* v o c™arde mag worden aanvaard, 
er Lpï°fr;J

r op' ! a t er w e l verband is, aangezien 
aïsêmeS S ! ? 6 ^ ^ ^ e l i n g van de KSö'mogeli jk is , 
als men niet ook op andere terreinen tot integratie komt, 
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