
27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de
uitvoering van taken met betrekking tot de
arbeidsvoorziening en
socialeverzekeringswetten (Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER KNAAP EN
VAN MIDDELKOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 12
Ontvangen 26 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

I

Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

A. In de eerste volzin wordt de zinsnede «, een toeslag op grond van de
Toeslagenwet en van algemene bijstand op grond van de Algemene
bijstandswet dan wel van een uitkering op grond van de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» vervangen door: en een
toeslag op grond van de Toeslagenwet.

B. De vierde volzin vervalt.

II

In het tweede lid vervalt «onderscheidenlijk burgemeester en
wethouders van de betrokken gemeente».

III

In het derde lid vervalt «onderscheidenlijk burgemeester en wethouders
van de betrokken gemeente».

Toelichting

De intake voor de ABW, IOAW en IOAZ blijft hiermee bij de gemeenten.
Gemeenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de
bijstand en voor de toekenning van de uitkering. Dit voorkomt dubbel
werk en het opstellen van afspraken over de (tijdige) aanlevering van
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gegevens over en weer. De intake kan in het bedrijfsverzamelgebouw
plaatsvinden of in de gemeenten zelf. Het fijnmazige netwerk van de
gemeenten maakt bovendien een klantvriendelijke dienstverlening
mogelijk. De gemeente vraagt het CWI om advies over de inschakeling in
werk van de cliënt.

De gewijzigde versie van het amendement is een uitvloeisel van de
tweede nota van wijziging (stuk nr. 22).

Van der Knaap
Van Middelkoop
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