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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «binnen vier weken» vervangen door: binnen
acht weken.

2. Het tweede lid, wordt vervangen door:
2. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige bijstand te

ontvangen, kunnen burgemeester en wethouders de termijn, bedoeld in
de tweede volzin van het eerste lid, met ten hoogste dertien weken
verlengen, indien zij niet in staat zijn tijdig een besluit te nemen. Van de
verlenging doen zij mededeling aan de belanghebbende, onder
vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor het nemen van een
besluit zal verstrijken.

B

Artikel 77b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b en c
geletterd a en b.

2. In het tweede lid vervalt onderdeel b en wordt onderdeel a
vervangen door:

a. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan
artikel 74, eerste en tweede lid;

3. In het tweede lid worden de onderdelen c, d en e geletterd b, c en d.
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Toelichting

Algemeen

In de nota naar aanleiding van het eindverslag betreffende het
wetsvoorstel herinrichting Algemene bijstandswet is gerefereerd aan de
toezegging aan de VNG dat het kabinet de noodzaak en uitvoerbaarheid
van de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de gemeentelijke
administratie nog eens kritisch zou bezien. Het kabinet heeft toegezegd
dat zij haar conclusies dienaangaande nog vóór de mondelinge behan–
deling van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zou doen toekomen.

Deze exercitie en de uitkomsten van een zeer onlangs met de VNG
gevoerd overleg hebben het kabinet ertoe gebracht om de regeling van de
beslistermijn op de aanvraag te wijzigen en tevens op een tweetal punten
verandering aan te brengen in artikel 77b van het wetsvoorstel, dat
handelt over de door de minister naderte stellen regels inzake
uitvoeringsaspecten. In de artikelsgewijze toelichting wordt dit nader
uiteengezet.

De overige uitvoeringsbepalingen dienen, als belangrijke pijlers voor
een rechtmatige uitvoering van de wet gehandhaafd te blijven, zodat ook
het evenwicht tussen enerzijds de vergroting van de rol van de gemeente
bij de bijstandsverlening en anderzijds de verantwoordelijkheid van de
wetgever om de randvoorwaarden voor de uitvoering van de bijstandswet
in landelijke regelgeving vast te leggen, in stand blijft. Tegen deze
achtergrond komt het kabinet tot de conclusie dat de in het wetsvoorstel
opgenomen overige uitvoeringsvoorschriften uitvoerbaar en tevens
noodzakelijk zijn. Nadrukkelijk is ook artikel 74, derde lid, dat de
onderzoeksplicht van de gemeente regelt, nogmaals aan een kritische
beschouwing onderworpen. In het licht van de vereiste aandacht voor de
rechtmatigheid van de bijstandsverlening, kan deze bepaling naar het
oordeel van het kabinet echter niet gemist worden. Wellicht ten
overvloede wordt hierbij opgemerkt dat de uitvoerder van de wet
uiteraard niettot het onmogelijke is gehouden. De in artikel 74, lid 3,
opgenomen onderzoeksverplichting moet dan ook zo worden uitgelegd
dat van de gemeente verlangd wordt dat zij alle onderzoeksinspanningen
verricht die redelijkerwijs binnen de grenzen van haar mogelijkheden
liggen en voor een juiste wetsuitvoering noodzakelijk zijn. Bij de beoor–
deling van wat redelijk is staan de feiteliike mogelijkheden en onmogelijk–
heden om een toereikende uitvoering te realiseren centraal en niet de
vraag of de gemeente op grond van een meer bedrijfsmatige afweging,
dus een vergelijking tussen kosten en baten, dient over te gaan tot
bepaalde uitvoeringshandelingen.

Het is overigens niet uitgesloten dat de bepalingen, die thans niet
gemist kunnen worden omdat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan een
goede en zorgvuldige uitvoering van de bijstandswet, heroverwogen
kunnen worden op basis van de uitkomsten van het experiment single
audit en de activiteiten van de Landelijke Veranderings Organisatie. De in
de bijstandswet voorziene eerste evaluatie inzake de doeltreffendheid en
de effecten van de wet, lijkt daarvoor een geschikt moment.

Artikelsgewijs

A (artikel 76)

In het wetsvoorstel hebben de gemeenten op de aanvraag een
beslistermijn van acht weken tot hun beschikking, tenzij het een aanvraag
betreft van een zelfstandige, in welk geval de beslistermijn dertien weken
is. In deze nota van wijziging komt in de duur van de beslistermijn geen
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wijziging. Anders dan in de oorspronkelijke opzet van het wetsvoorstel,
wordtthans echter voorgesteld om een beslistermijn van acht weken
ineens toe te staan, in plaats van een termijn van vier plus vier weken
verlenging. Dit betekent dat de gemeenten niet de belanghebbende
behoeven te berichten van verlenging van de beslistermijn, in gevallen
waarin het besluit niet binnen vier weken kan worden genomen. Admini–
stratief gezien is een beslistermijn van acht weken dus minder bewerkelijk
dan een termijn van vier plus vier weken. Om deze reden is het voorge–
stelde artikel 76 op dit punt alsnog gewijzigd.

Voor de belanghebbende behoeft de thans voorgestelde regeling in de
praktijk niet nadeligerte zijn, omdat het uitgangspunt blijft dat de
inspanningen van de gemeente maximaal zijn om zo spoedig mogelijk op
de aanvraag te beslissen.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om de
beslistermijn van acht weken te verlengen. Achtergrond hiervan is dat het
- mede gezien de sluitstuk-functie van de Abw - onwenselijk wordt
geacht, dat de totale beslistermijn een periode van 12 weken zou belopen.
Artikel 4.14 van de Algemene wet bestuursrecht biedt niet de mogelijkheid
om na het verstrijken van de acht weken-termijn de beslistermijn te
verlengen, aangezien de genoemde bepaling ziet op de gevallen waarin in
de wet geen termijn wordt genoemd. Artikel 76 bepaalt daarentegen wel
een termijn.

Bij de aanvraag van de zelfstandige blijft verlenging van de
beslistermijn wel mogelijk, gezien de omvang van het onderzoek dat in
deze gevallen moet worden verricht.

B (artikel 77b)

In artikel 77b is aangegeven ten aanzien van welke uitvoeringsaspecten
de minister regels stelt, of kan stellen. Op grond van het eerste lid onder a
stelt de minister regels over hetgeen burgemeester en wethouders
bepalen over de wijze en tijdstip waarop gegevens door de belangheb–
bende worden verstrekt aan de gemeente. Met betrekking tot de
kernvraag wèlke gegevens aan burgemeester en wethouders moeten
worden verstrekt, kunnen daarentegen regels worden gesteld. Gelet
hierop en de intentie om op dit punt alleen bij gebleken noodzaak regels
te stellen, zijn de regels bedoeld in artikel 77b, eerste lid onder a,
overgebracht naar het tweede lid onder a.

Voorts is in artikel 77b, tweede lid onder a de mogelijkheid vervallen dat
de minister regels stelt over de inhoud van te gebruiken formulieren.
Voorop staat dat de gemeente inzage vraagt in de relevante gegevens.
Formulieren zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel en kunnen de
uitvoering stroomlijnen. De rechtmatige bijstandsverlening is in het
wetsvoorstel afdoende gewaarborgd door voorschriften aangaande de
onderzoeksbepalingen, de verificatie-eisen en de bepaling dat burge–
meester en wethouders niet tot toekenning van de bijstand mogen
beslissen dan nadat de juistheid en volledigheid van de door belangheb–
bende verstrekte gegevens is onderzocht. In dit verband is de zelfstandige
betekenis van de bevoegdheid om regels te kunnen stellen over de inhoud
van formulieren niet van overwegend belang en is er bij nadere
beschouwing geen reden dit niet geheel over te laten aan de gemeenten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
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