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1. Inleiding 

Met genoegen heb ik geconstateerd, dat de memor ie van an twoord ter za-
ke van het onderhavige wetsvoorstel in verschi l lende opzichten waarder ing 
heeft ontmoet . Bij de leden van de fractie van de P.v.d.A. gold die waarde-
ring met name de zeer korte termi jn waarbinnen de memor ie van an twoord 
is uitgebracht. De leden van de S.G.P. spraken hun waarder ing uit voor on-
der meer de verzekering dat in geen geval de doelstel l ingen van de W S W 
zullen worden aangetast. Ook de leden van het C.D.A. beoordeelden de 
voorgestelde wetswi jz ig ing vanuit het gegeven dat karakter en doelstel l ing 
van de W S W onverlet worden gelaten. De leden van de V.V.D.-fractie lieten 
blijken dat de bij hen gerezen bedenkingen tegen bepaalde beleidsvoorne-
mens nog niet waren weggenomen, doch zij achtten een spoedige plenaire 
behandel ing van het wetsontwerp mogeli jk. 

Voor wat betreft de datum van invoering van de voorgestelde wi jz ig ingen 
ben ik met de leden van de C.D.A.-fractie van oordeel dat het aanbevel ing 
verdient de invoering van het gewi jz igde f inancieringsstelsel samen te laten 
vallen met het begin van een nieuw begrotingsjaar. Aangezien de behande-
ling van het wetsontwerp vóór 1 januari 1981 niet meer mogel i jk bleek en de 
gemeentebesturen derhalve niet t i jd ig op de voorgenomen wi jz ig ing van het 
f inancieringsstelsel per 1 januari 1981 konden inspelen, komt het ook mi j 
wenseli jk voor de wi jz iging voor wat dit onderdeel betreft, per 1 januari 1982 
te laten ingaan. 

Met betrekking tot de datum van invoering van de voorgestelde wi jz ig in-
gen betreffende addit ionele objecten (de wet spreekt van niet-geldeli jke op-
brengst opleverende objecten) merkten de leden van het C.D.A. op, dat zulks 
in het voorjaar van 1981 zou kunnen geschieden. 

Uiteraard zal het t i jdst ip van invoer ing worden bepaald door de te rmi jn 
waarop de behandel ing door de Staten-Generaal zijn beslag heeft gekregen. 
Maar ik onderschri j f gaarne de achter de mening van de leden van het C.D.A. 
l iggende gedachte, dat het geven van een wettel i jke grondslag aan het door 
mi j voorgestane beleid met betrekking tot de aanwijzing van werkobjecten 
niet langer op zich dient te laten wachten dan noodzakelijk is voor een gede-
gen parlementaire behandel ing. 

Ten einde de boven weergegeven voornemens met betrekking tot het t i jd-
stip van inwerkingtreding van de te onderscheiden onderdelen te effectu-
eren, zal een nota van wi jz ig ingen worden ingediend. 
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2. Bestuurlijke aspecten van de wetswijziging 

Het stemt mi j tot vo ldoening, dat de leden van de C.D.A.-fractie de gege-
ven nadere toel icht ing zodanig verhelderend achten, dat hun vrees voor een 
mogel i jke aantasting van de eigen beleidsruimte van de gemeentebesturen 
en voor een bevoogdend optreden van de r i jksconsulenten in belangri jke 
mate is weggenomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie beaamden dat de gemeentebesturen bij de 
u i tvoer ing van de WSW thans ook aan regels zijn gebonden en zij realiseer-
den zich goed, dat de r i jksconsulenten ook nu reeds een belangri jke advise-
rende taak hebben, doch zij bleven niet temin van oordeel dat vast legging 
van een verpl ichte voorafgaande advisering de gemeentebesturen in het 
ontwikkelen van een eigen beleid beperkt. In dit verband zou ik wi l len wijzen 
op het oordeel van de leden van de fractie van de P.v.d.A., die zeggen van 
mening te zijn dat de adviezen van de consulenten aan de gemeentebestu-
ren meestal zeer op prijs worden gesteld, enerzijds vanwege het feit dat de 
consulent over ervar ing beschikt en weet hoe andere schappen en werkver-
banden soortgel i jke problemen hebben opgelost en anderzijds omdat de 
sfeer waar in zich dit alles kan afspelen er een is, waar in de consulent word t 
gezien als diegene, die samen met het verantwoordel i jke bestuur naar ver-
antwoorde oplossingen zoekt. Het w i l mi j voorkomen, dat de leden van de 
P.v.d.A.-fractie hiermee op treffende wijze de sfeer hebben geschetst waar in 
de adviser ing door de ri jksconsulenten zich dient te bl i jven voltrekken. Wan-
neer de laatstgenoemde leden niet temin opmerken te beseffen dat de in de 
W S W ingebouwde verantwoordel i jkheid van de Minister van Sociale Zaken 
niet veronachtzaamd mag worden , val ik ook hierin deze leden bi j , mede 
acht gevend op de aanzienlijke bedragen welke met de toepassing van de 
W S W zijn gemoeid . Een wettel i jke vast legging van de adviserende betrok-
kenheid van de r i jksconsulenten bij de voorbere id ing van bestuurl i jke beslis-
singen op terreinen waarop deze advisering meer en meer reeds praktijk is 
geworden , lijkt mi j met het voorgaande geheel in overeenstemming. 

Dat de leden van de P.v.d.A.-fractie uit het voor l iggende wetsvoorstel de 
conclusie trekken, dat in het geval voornemens van een gemeente- of 
schapsbestuur door de ri jksconsulent van een negatief advies worden voor-
zien, het betreffende bestuur slechts de mogel i jkheid overbl i j f t van «slikken 
of stikken», bevreemdt me. In de eerste plaats behoort uiteraard aan een ad-
vies van de consulent overleg vooraf te gaan, waarbi j openheid voor eikaars 
overwegingen en argumenten van de overlegpartners ver langd mag wor-
den. Wanneer het overleg op belangri jke punten niet tot overeenstemming 
leidt en zulks uit het afsluitend schrifteli jke advies van de consulent blijkt, 
wo rd t daarmee de handel ingsvr i jheid van het gemeente- of schapsbestuur 
niet gebonden. Een bestuur dat zich ook bij nadere overweging niet naar het 
advies van de consulent wenst te r ichten, doch met het oog op mogeli jke f i -
nanciële consequenties zich ervan w i l vergewissen of het oordeel van de 
consulent door de Minister word t gedeeld, heeft daartoe vanzelfsprekend de 
mogel i jkheid. 

De S.G.P.-fractie zal haar vraag of de opmerk ing wel juist is, dat het advies 
van de consulent gezien moet worden als een bijdrage aan de besluitvor-
ming van het bevoegde gemeente- of schapsbestuur, in het bovenstaande 
beantwoord hebben gevonden. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A. of de achtereenvolgende verzoeken 
aan gemeentebesturen om het voorafgaande advies van de ri jksconsulent in 
te w innen bij plannen inzake n ieuwbouw of u i tbre id ing, belangri jke investe-
r ingen in machines of technische out i l lage, of u i tbreid ing van het aantal ho-
gere leidinggevende funt ionarissen en stafpersoneel aan alle gemeentebe-
sturen waren gericht, kan ik bevestigend beantwoorden. De daarop volgen-
de vragen van de genoemde leden laten zich bezwaarli jk exact beantwoor-
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den, gelet op de talloze investeringen en personeelsuitbreidingen welke zich 
in de afgelopen jaren hebben voorgedaan en het ontbreken van een specifie-
ke registratie zoals die voor de beantwoording van de vragen vereist zou 
zijn. In algemene zin kan ik echter stellen, dat na een overgangsperiode de 
gemeente- en schapsbesturen thans als regel de verlangde adviezen inwin-
nen, zij het niet altijd zo tijdig als voor een bevredigende overlegprocedure 
gewenst is. Doorgaans voert het overleg tot overeenstemming, al wordt die 
overeenstemming soms wel eens moeizaam verkregen (met name wanneer 
het advies pas in een laat stadium van voorbereiding is ingeroeper.1 

De leden van de C.D.A.-fractie persisteerden bij hun mening dat de advise-
ring van de rijksconsulent ten aanzien van de voorziening in stafpersoneel 
beperkt zou dienen te blijven tot het hoger stafpersoneel. Zij waren van oor-
deel, dat de gemeentebesturen vanuit hun bestuurlijke en financiële verant-
woordelijkheid bij het aantrekken van stafpersoneel voorzichtigheid zouden 
betrachten. Daarmee wordt echter niet afgedaan aan het feit dat de uit de 
toepassing van de WSW voortvloeiende kosten grotendeels ten laste van de 
centrale overheid komen. Wat betreft de invloed van de salariskosten van 
stafpersoneel op de exploitatie van de werkverbanden, moge ik verwijzen 
naar hetgeen ik daaromtrent heb vermeld in par. 2.2 van de memorie van 
antwoord. 

Het verheugt mij dat de leden van de C.D.A.-fractie met instemming heb-
ben kennisgenomen van mijn bereidheid mij nader te beraden over de door 
deze leden gedane suggestie om de advisering van de rijksconsulent ten 
aanzien van de voorziening in leidinggevende functionarissen in de lijnorga-
nisatie te beperken. Voor zover deze leden bij hun desbetreffende opmerking 
met het woord «directieniveau» mede doelen op functies vanaf die van be-
drijfsleider, ontmoet overneming van hun suggestie bij mij geen bezwaar. 

3. De voorgestelde financieringswijze 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag een 
overzicht van de rijksvergoeding en bijdragen van gemeenten in guldens per 
schap gevraagd. In de memorie van antwoord naar aanleiding van dit ver-
slag heb ik daaromtrent inzicht verschaft, waarbij tevens de effecten van de 
voorgenomen wijziging van het financieringsstelsel per gemeente resp. 
werkvoorzieningsschap zijn weergegeven. Thans stellen deze leden een 
aanvullende vraag omtrent een inzicht in de omvang van een aantal kosten-
categorieën per gemeente c.q. schap. In een bij deze nota gevoegde bijlage 
wordt hiervan een overzicht gegeven, waarbij de vacatiegelden vanwege 
hun relatief geringe omvang buiten beschouwing zijn gelaten. Daarnaast is, 
ter vergelijking, vermeld de omvang van de rijksvergoeding en van het ge-
meentelijk aandeel. Deze gegevens komen overeen met de cijfers in eerder-
genoemd overzicht van de memorie van antwoord. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben er hun voldoening over geuit dat de 
effecten van de voorgenomen wijzigingen in het financieringsstelsel in hun 
totaliteit - ook rekening houdende met de vervoerskosten - overwegend po-
sitief zullen zijn. 

De leden van de S.G.P.-fractie brachten de in het wetsontwerp opgeno-
men bepaling ter sprake, welke het de gemeentebesturen mogelijk maakt 
een tegemoetkoming te ontvangen in eventuele nadelige gevolgen van de 
voorgestelde wijziging in het financieringsstelsel. Deze leden vroegen zich af 
of het beslist uitgesloten moet worden geacht dat gemeenten, na de periode 
van vijfjaar, waarover de tegemoetkoming kan worden verkregen, nog na-
delige effecten zullen ondervinden. 

Gaarne breng ik hierbij in herinnering dat de gevolgen van de overgang 
naar een ander stelsel voor de gemeentebesturen, gelijk de C.D.A.-fractie 
constateerde, overwegend positief zijn. Naar haar aard is de voorgestelde 
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overgangsregeling bedoeld om een eenmalig optredend effect te niette 
doen. Daarbij is erkend dat gemeenten, respectievelijk schappen enige tijd 
nodig zullen hebben om zich aan de gewijzigde situatie aan te passen en is 
gekozen vooreen overbruggingsperiode van vijfjaren. Ik acht het zeer on-
waarschijnlijk dat de noodzakelijke aanpassingen niet binnen deze periode 
zullen kunnen plaatsvinden. 

4. Criteria voor de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke 
opbrengst 

De leden van de fractie van de P.v.d.A., die eerder hun waardering uitspra-
ken voor de snelle totstandkoming van de memorie van antwoord, herinner-
den aan enkele vragen van hun kant welke zij daarin niet beantwoord had-
den gevonden. 

Met betrekking tot de vraag naar een lijst van de soorten objecten welke 
na de voorgestelde wetswijziging niet meer voor aanwijzing als werkobject 
zonder geldelijke opbrengst in aanmerking zullen komen zou ik (gelet op 
de omvang van de sociale werkvoorziening en de vele terreinen waarop in 
WSW-verband activiteiten worden ondernomen) er begrip voor willen vra-
gen, dat het opstellen van een dergelijke lijst niet goed mogelijk is. In alge-
mene zin echter kan naar aanleiding van deze vraag worden opgemerkt, dat 
na doorvoering van de voorgestelde wetswijziging een aanwijzing als werk-
object zonder geldelijke opbrengst niet meer mogelijk zal zijn indien en 
voor zover zulks werkzaamheden ten behoeve van een overheidslichaam of 
een non-profitinstelling betreft, welke vereist zijn voor de noodzakelijke 
voortgang van de uitvoering van taken die door het betrokken overheidsli-
chaam of de instelling uit hoofde van hun verantwoordelijkheid en/of doel-
stelling in elk geval verricht dienen te worden, behoudens gevallen waarin 
het gaat om een korte «proefperiode» voorafgaande aan een beslissing om-
trent indienstneming door de betrokken rechtspersoon. De voor de sociale 
werkvoorziening bestemde overheidsmiddelen mogen immers niet dienen 
als middel tot het verkrijgen van winst, voor (aanvullende) financiering van 
reguliere overheidstaken of als financieringsbron voor taken welke door 
niet-winstbeogende instellingen ter verwezenlijking van hun doelstelling in 
elk geval behoren te worden verricht. 

Om soortgelijke redenen als hierboven aangegeven is het niet mogelijk 
aan te geven hoeveel (in het verleden aangewezen) werkobjecten zonder 
geldelijke opbrengst bij ongewijzigde aanvaarding van het voorliggende 
wetsvoorstel komen te vervallen. Wel echter wil ik herinneren aan hetgeen 
daaromtrent is opgemerkt in de memorie van toelichting bij de artikelsgewij-
ze toelichting op artikel 13 en in de memorie van antwoord onder 4.3, met 
name «dat de toepassing van voorgestelde criteria voor de in dienst zijnde 
werknemers niet kan en mag leiden tot verlies van hun werk of tot overplaat-
sing naar ander werk dat voor hen niet passend is te achten». Onder dergelij-
ke omstandigheden blijft het object voor de reeds in dienst zijnde werkne-
mers derhalve gehandhaafd. In relatie tot het voorgaande behoeft het niet te 
verwonderen, dat de vraag wat het zou kosten als geen onderscheid zou 
worden gemaakt tussen (geldelijke) baten en niet (geldelijke) baten opleve-
rende werkobjecten, bezwaarlijk exact valt te beantwoorden. Het is echter 
niet aan twijfel onderhevig, dat een dergelijk beleid tot een aanzienlijke en 
ondoorzichtige verdere stijging van de overheidsuitgaven voor sociale werk-
voorziening zou leiden welke uit een oogpunt van verantwoorde besteding 
van overheidsmiddelen onverantwoord zou zijn. 

Met genoegen nam ik kennis van de mening van de leden van de C.D.A.-
fractie dat de nadere toelichting met betrekking tot de invoering van wettelij-
ke criteria voor de aanwijzing van niet-geldelijke-opbrengst opleverende 
werkobjecten verhelderend werd geacht. De leden van deze fractie beklem-
tonen intussen, dat begrip moet worden opgebracht voor de problemen die 
zouden kunnen onstaan uit historisch gegroeide situaties. In verband hier-
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mede moge ik verwijzen naar hetgeen ik dienaangaande in de memorie van 
antwoord heb gesteld. Ik heb daar toegezegd in daarvoor in aanmerking ko-
mende gevallen geleidelijkheid in acht te willen nemen bij het verlangen van 
een adequate geldelijke opbrengst. Dat voor het toegroeien naar een aan-
vaardbare geldelijke vergoeding voor daarvoor in aanmerking komende 
werkobjecten een periode van maximaal 5 jaar zou kunnen gelden, gelijk de 
C.D.A.-fractie bepleit, ontmoet bij mij geen bezwaar. Lettende op de uiteen-
lopende omstandigheden welke zich ter zake voordoen zou ik evenwel het 
expliciteren van een zodanige termijn in de formele regelgeving bepaald wil-
len ontraden. 

De leden van de P.v.d.A. bleven bij hun vrees voor het feit dat het maken 
van een onderscheid tussen geldelijke en niet-geldelijke-opbrengst opleve-
rende objecten uiteindelijk toch een negatief financieel resultaat zou opleve-
ren. Als ervan uitgegaan blijft worden dat aan hen die op arbeid in WSW-
verband zijn aangewezen ook passende arbeid zal worden verschaft binnen 
de werkverbanden, zullen - zo stelden deze leden reeds in het voorlopig ver-
slag - voor hen toch allerlei voorzieningen dienen te worden getroffen, zoals 
huisvesting, gereedschappen, machines, meubilair, extra toezicht. In dit ver-
band kan het voor een goed begrip dienstig zijn er op te wijzen dat de twee-
deling in geldelijke-opbrengst opleverende en niet-geldelijke-opbrengst op-
leverende werkobjecten niet samenvalt met het onderscheid industriële 
werkobjecten versus buitenobjecten. Met de voorgestelde wijziging van arti-
kel 13 wordt niet beoogd de zogenoemde buitenobjecten te vervangen door 
werkzaamheden in de industriële sfeer. 

Zoals in de memorie van toelichting wordt gesteld is het bij industriële 
werkobjecten van oudsher gebruikelijk betaling te verlangen voor verrichte 
werkzaamheden en geleverde produkten. Deze werkzaamheden bewegen 
zich dan ook in de geldelijke-opbrengst opleverende sfeer. Bij de zogenoem-
de buitenobjecten komen zowel geldelijke als niet-geldelijke-opbrengst ople-
verende werkzaamheden voor. In beide gevallen kan er sprake zijn van be-
langrijke overheadkosten in verband met huisvesting, gereedschappen en 
machines, alsmede toezicht. 

In het voorgaande ligt tevens besloten, dat het niet in de bedoeling ligt, 
gelijk de leden van de P.v.d.A. vreesden, werkzaamheden op zogenoemde 
buitenobjecten te beperken tot bij voorbeeld bladharken, gelet op de geringe 
aanschaffingskosten van een bladhark. 

Met het vorenstaande meen ik reeds ten dele te zijn ingegaan op de op-
merking van de leden van de V.V.D., waar zij spreken over de geweldige pro-
blemen waarvoor de gemeenten zullen komen te staan bij het vinden van 
geschikte objecten en over de omstandigheid, dat vele gemeenten niet in 
staat zullen zijn een oplossing te vinden voor gedeeltelijke betaling, zelfs niet 
al wordt een soepele «ingroeiregeling» gehanteerd. De hier aan het woord 
zijnde leden realiseerden zich echter, dat er in het verleden werkobjecten 
konden ontstaan welke werkzaamheden bevatten die eigenlijk tot de regu-
liere taak van de betreffende instantie of instelling behoorden. Gaarne on-
derschrijf ik de mening van deze leden dat dit soort situaties als onjuist moet 
worden gekenschetst. Het voorliggende wetsontwerp heeft dan ook tot doel 
op dit punt de nodige duidelijkheid te verschaffen. 

Het komt mij voor dat in het wetsontwerp met de daarbij gegeven moge-
lijkheden om geleidelijk naar de gewenste situatie toe te groeien voldoende 
waarborgen zijn geschapen om te voorkomen, dat gemeentebesturen plot-
seling worden geconfronteerd met omvangrijke financiële consequenties. 
De leden van het C.D.A. vroegen zich in dit verband niettemin af, of voor uit-
zonderlijke situaties geen mogelijkheid zou moeten blijven bestaan voor ad-
ditionele uitkeringen uit het gemeentefonds. Met name kon bij deze leden de 
vrees niet geheel worden weggenomen dat daar op grond van financiële ge-
volgen voor de gemeenten in zwakke regio's met een overproportioneel 
aantal werknemers de bevorderingsplicht in het gedrang zou kunnen ko-
men. 
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Naast hetgeen ik eerder opmerkte ten aanzien van de financiële gevolgen 
voor gemeenten wil ik naar aanleiding van deze vraag van de C.D.A.-fractie 
wijzen op het Besluit verfijning algemene uitkering sociale structuur 1981, 
dat ten opzichte van het voordien geldende besluit een verhoging inhoudt 
van de vergoeding voor excessieve aantallen WSW-werknemers in de ge-
meenten. 

5. Werknemersbestand, bevorderingsplicht, werkaanbod 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen in op mijn beschouwingen in de 
memorie van antwoord inzake de ontwikkeling van de groei van het werkne-
mersbestand in de sociale werkvoorziening en het karakter van de in artikel 7 
van de WSW vervatte bevorderingsplicht. Een reactie mijnerzijds op de des-
betreffende opmerkingen en de daarin opgesloten vragen zou leiden tot een 
herhaling van wat ik eerder heb uiteengezet. Ik zou de betrokken fractie daar-
om willen vragen mijn eerdere beschouwingen nog eens in hun onderlinge 
samenhang te overwegen. 

Voor zover het betoog van de hier aan het woord zijnde leden culmineert 
in de vraag of een stringente hantering van de bestaande criteria voor in-
dienstneming van personen krachtens de WSW en de voorgestelde invoe-
ring van wettelijke criteria voor de aanwijzing van werkobjecten zonder gel-
delijke opbrengst aan de WSW-organen minder ruimte laat om personen tot 
de sociale werkvoorziening toe te laten dan anders het geval zou zijn, kan het 
antwoord op die vraag slechts bevestigend luiden. Voor zover daarbij van 
beperking sprake is acht ik deze echter onvermijdelijk om een verantwoorde 
tenuitvoerlegging van de WSW te verzekeren. Dat daarmee aan de doelstel-
ling van de WSW afbreuk wordt gedaan moet ik volstrekt van de hand wij-
zen. 

Ik heb overigens begrip voor de ongerustheid van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, blijkende uit hun vraag naar aanleiding van de in de laatste 
tijd veelvuldig opduikende berichten als zou het werkaanbod binnen de 
WSW sterk dalen. Het gaat daarbij met name over berichten over het weg-
vallen van werkopdrachten vanuit het particuliere bedrijfsleven, welke in 
een aantal WSW-bedrijven problemen zouden hebben veroorzaakt. 

In verband met bedoelde berichten zijn via de rijksconsulenten voor com-
plementaire sociale voorzieningen achtereenvolgens peilingen verricht naar 
de situatie terzake op 1 november en 1 februari j l . De daaruit tot dusverre 
verkregen indrukken duiden erop, dat inderdaad een aantal WSW-bedrijven 
(zij het niet in alle bedrijfssectoren) met problemen hebben te kampen, an-
dere WSW-bedrijven kennelijk geen bijzondere problemen ondervinden en 
sommige WSW-bedrijven zelfs over meer werkopdrachten beschikken dan 
zij zelf kunnen uitvoeren. In algemene zin lijkt het erop, dat de orderont-
vangst enigszins terugloopt, de omvang van de produktie over de totaliteit 
bezien ongeveer gelijk blijft, doch de voorraden gereed produkt een tendens 
tot toeneming vertonen. Op de korte termijn bezien kan worden gesteld dat 
de richting waarin genoemde factoren (te weten orderontvangst, produktie 
en voorraden) zich bewegen, duidt op een afnemend werkaanbod. 

Ik acht het prematuur op dit punt verwachtingen uit te spreken met betrek-
king tot de ontwikkeling in de naaste toekomst. Enerzijds moet rekening 
worden gehouden met de economische toestand waarin ons land thans ver-
keert en de effecten daarvan op het particuliere bedrijfsleven, anderzijds 
echter kan niet worden voorbijgegaan aan het feit, dat verschillen in man-
agement bij afzonderlijke WSW-bedrijven veelal ook effect hebben op de om-
vang en de continuïteit van de ordervoorziening. Bovendien mag worden 
verwacht en verlangd, dat de uitvoeringsorganen van de WSW door onder-
linge samenwerking in bilateraal, federatief en brancheverband ernaar zul-
len streven aan voorkomende problemen zoveel mogelijk het hoofd te bie-
den. 
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Intussen mag niet vergeten worden dat jaarlijks 10 a 15% van het totale 
aantal werknemers om uiteenlopende redenen de sociale werkvoorziening 
verlaat, zodat een teruggang in de orderpositie niet zonder meer leidt tot het 
ontbreken van plaatsingsmogelijkheden. Wel lijkt onder de huidige omstan-
digheden een voorzichtig en selectief beleid met betrekking tot de indienst-
neming van nieuwe werknemers geboden. 

6. Overige onderwerpen 

In het door de leden van het C.D.A. genoemde overleg met vertegenwoor-
digers van de VNG en de bonden van overheidspersoneel over de eventuele 
wenselijkheid en mogelijkheid van invoering van deeltijdarbeid in WSW-
verband werd afgesproken dat de vertegenwoordigers van de bonden van 
overheidspersoneel en de VNG in eigen kring de verschillende aspecten zul-
len bespreken welke aan deeltijdarbeid in het kader van de sociale werkvoor-
ziening zijn verbonden. Tegelijkertijd is een departementale werkgroep be-
zig te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden deeltijdar-
beid in de sociale werkvoorziening zou kunnen worden ingevoerd. 

Inzake de opmerking van de C.D.A.-fractie betreffende de door de Raad 
van State gedane suggestie om de beroepsmogelijkheid voor de WSW-
werknemers geheel onder te brengen bij de Raden van Beroep en de Centra-
Ie Raad van Beroep, kan ik mededelen dat een adviesaanvrage voor dit on-
derdeel van een gezamenlijke wetswijziging binnenkort aan de Adviescom-
missie Werkloosheidsvoorziening van de SER wordt voorgelegd. 

7. Artikelen 

De opmerking van de ledenvan de P.v.d.A., dat in de tekst van artikel 13, 
tweede lid, het eerste woord «werkzaamheden» vervangen dient te worden 
door «werkobjecten» is juist. 

Bij de reeds aangekondigde nota van wijziging zal deze correctie worden 
aangebracht. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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