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De vaste Commissie voor Cociale Zaken1 heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen over de in haar midden na ontvangst van de memorie van ant-
woord gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 

Zij acht de plenaire behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbe-
reid als de Regering op deze vragen en opmerkingen zal hebben geant-
woord. 

' Samenstelling: Bakker (CPN), Nypels (D'66), 
Hermsen (CDA), voorzitter, Van Dis (SGP), Van 
Dam (CDA), Keja (VVD), Van Zeil (CDA), Poppe 
(PvdA), ondervoorzitter, Hartmeijer (PvdA), Van 
der Doef (PvdA), Weijsrs (CDA), Meijers 
(PvdA), Knol (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), 
Nijpels (VVD), De Hamer (PvdA), Moor (PvdA), 
De Voogd (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), 
Gerritse (CDA), Buikema (CDA), Toussaint 
(PvdA). 

1. Inleiding 

De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken hun bewondering uit voor de in-
zet van de medewerkers van het Departement van Sociale Zaken, waardoor 
inzending van de memorie van antwoord op zeer korte termijn mogelijk 
bleek. Dit snelle werken had echter wel tot gevolg dat enkele door deze leden 
belangrijk geachte vragen niet of onvoldoende werden beantwoord. Zij wa-
ren dan ook van mening dat deze vragen alsnog door de Regering zouden 
moeten worden beantwoord. In de betreffende hoofdstukken zouden zij de-
ze vragen daarom nogmaals stellen. 

Deze leden hechtten er voorts aan hun voldoening erover uit te spreken 
dat overeenstemming is bereikt, ook met de Regering, over de procedure 
van de behandeling van het onderhavige wetsontwerp, hetgeen inhoudt dat 
deze behandeling thans geheel volgens hun wensen óp verantwoorde wijze 
kan plaatsvinden. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden er met voldoening kennis van geno-
men dat de thans voorgestelde wetswijziging het karakter en de doelstelling 
van de WSW onverlet zal laten. Vanuit dit gegeven en de nadere informatie, 
zoals neergelegd in de memorie van antwoord, wilden zij de voorgestelde 
wijzigingen beoordelen. 

Voor wat de invoering van deze wijzigingen betreft waren deze leden van 
oordeel dat het gelet op de consequenties daarvan voor de gemeenten aan-
beveling verdient de invoering van het gewijzigd financieringsstelsel samen 
te laten vallen met het begin van een nieuw begrotingsjaar. Aangezien de 
datum van 1 januari 1981 voor wat dit betreft niet meer haalbaar is, spraken 
zij er zich voor uit om het nieuwe financieringsstelsel eerst per 1 januari 1982 
te effectueren. Ten aanzien van de invoering van de voorgestelde wijzigin-
gen betreffende de additionele objecten merkten zij op dat zulks huns in-
ziens in het voorjaar van 1981 zou kunnen geschieden. 
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De leden behorende tot de V.V.D.-fractie stelden nogmaals dat huns in-
ziens een vereenvoudiging van het huidige financieringsstelsel geboden is. 
Eveneens herhaalden zij dat de motieven voor de voorgestelde wetswijzi-
ging hen wel aanspraken. De bij hen gerezen bedenkingen tegen bepaalde 
beleidsvoornemens waren echter na het lezen van de memorie van ant-
woord nog niet weggenomen. Zij zouden daarop later in dit verslag terugko-
men. Overigens waren deze leden van mening dat een plenaire behandeling 
van het wetsontwerp spoedig zou kunnen plaatsvinden. 

De leden van de S.G.P.-fractie zeiden met belangstelling en waardering 
van de memorie van antwoord te hebben kennisgenomen. Zij waardeerden 
de verzekering van de Staatssecretaris dat in geen geval de doelstellingen 
van de WSW zullen worden aangetast en dat het de bedoeling blijft dat het bij 
de uitvoering van de WSW moet gaan om het zoeken naar werk, dat voor de 
werknemers als het meest passend moet worden gezien. Voor het overige 
zouden zij in dit verslag willen volstaan met het stellen van nog enkele vra-
gen. 

2. Bestuurlijke aspecten van de wetswijziging 

De leden van de P.v.d.A.-fractie brachten in herinnering dat zij in het voor-
lopig verslag gesteld hadden dat het hen voorkwam dat in het wetsontwerp 
de «decentralisatiegedachte» volkomen opzij wordt gezet door de «centrali-
satiedrang». De Staatssecretaris geeft in de memorie van antwoord een op-
somming van de taken die de gemeenten ten aanzien van de uitvoering van 
de WSW hebben. Zo zegt hij (blz. 5): «De gemeentebesturen immers zijn het, 
die (veelal op basis van intergemeentelijke samenwerking) werkverbanden 
tot oprichting brengen, het noodzakelijke leidinggevende personeel aanstel-
len, binnen de grenzen van het mogelijke zorg hebben te dragen voor een 
voldoende, continue en gedifferentieerde werkvoorraad, beslissen over de 
indienstneming van werknemers en over de plaats waarop zij in het WSW-
gebeuren worden ingeschakeld, activiteiten hebben te ontwikkelen ter be-
vordering van de arbeidsgeschiktheid van de werknemers, enz.» Deze leden 
waren van mening dat de Staatssecretaris hiermee inderdaad een juiste op-
somming geeft van de taken van de gemeenten, maar, zo vervolgden zij, die 
taken waren hun wel bekend. Deze vloeien immers normaal voort uit de hui-
dige wet. Relevant is echter de vraag in hoeverre de thans voorgestelde 
wetswijziging de gemeentebesturen aan nieuwe regels bindt welke hun 
handelingsruimte met betrekking tot de eerdergenoemde taken op onaan-
vaardbare wijze beknotten. Naar hun oordeel doet de Regering dat en daar-
tegen richten zich de bedenkingen van deze leden. De Staatssecretaris kan 
toch niet ontkennen dat artikel 42b, tweede lid, de gemeentebesturen in hun 
handelingsruimte beknot. Weliswaar stelt de Staatssecretaris op blz. 7 van 
de memorie van antwoord o.a.: «Het advies van de consulent moet ook in 
dit verband uitsluitend worden gezien als een bijdrage aan de besluitvor-
ming van het bevoegde gemeente- of schapsbestuur. Dit bestuur wordt door 
bedoeld advies niet in zijn handelingsvrijheid beperkt.» Hij vervolgt zijn be-
schouwing evenwel met de woorden: «Evenmin echter is de rijksoverheid 
bij voorbaat gehouden alle gevolgen van een investeringsbeslissing voor 
haar rekening te nemen» en «er kunnen immers alleen financiële consequen-
ties voor de gemeente ontstaan wanneer de besluitvorming tot een van 
het advies van de consulent afwijkende beslissing heeft geleid.» Deze leden 
konden uit deze passage maar één conclusie trekken, namelijk dat in het ge-
val voornemens van een gemeente- of schapsbestuur door de rijksconsulent 
van een negatief advies worden voorzien, het betreffende bestuur slechts de 
mogelijkheid overblijft van «slikken of stikken». Met de rijksconsulent kan 
dan nog van mening verschild worden of het bestuur op aanvaardbare of 
onaanvaardbare wijze in zijn handelingsvrijheid beperkt wordt. Deze leden 
begrepen heus wel, dat onbeperkte vrijheid van gemeente- of schapsbestu-
ren tot ongewenste situaties zou kunnen leiden en dat de in de WSW inge-
bouwde verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken niet veron-
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achtzaamd mag worden, maar laat de Regering dan openlijk zeggen dat de 
verantwoordelijkheid van de Minister met zich meebrengt dat gemeente- of 
schapsbesturen op bepaalde punten wel degelijk in hun handelingsvrijheid 
worden beperkt. Dat zou volgens hen tenminste duidelijkheid verschaffen. 
Vooralsnog bleven deze leden bij hun eerder gemaakte opmerking omtrent 
centralisatiedrang en decentralisatiegedachte. 

Wanneer de Staatssecretaris, zo gingen de leden van de P.v.d.A.-fractie 
verder, mededeelt (blz. 5/6) dat gedurende een reeks van jaren de meeste 
gemeentebesturen op het verzoek van het departement de consulenten 
vooraf plegen te betrekken bij de beoordeling van plannen voor nieuwbouw 
of uitbreiding van bestaande bedrijfsgebouwen en dat op verzoek van zijn 
ambtsvoorganger de gemeentebesturen een soortgelijke procedure volgen 
ten aanzien van belangrijke andere materiële investeringen en de uitbrei-
ding van hoger leidinggevend personeel of staffunctionarissen en op grond 
daarvan ontkent dat de wettelijke vastlegging van deze adviesprocedure een 
verdergaande beperking van de handelingsruimte voor de gemeenten in-
houdt, meenden zij daarop als volgt te moeten reageren. 

Allereerst leek het hun van belang de Staatssecretaris te vragen of hij zich 
nog herinnert dat gedurende een reeks van jaren gemeente- en schapsbe-
sturen eigener beweging, dan wel op verzoek van consulenten, ook ad-
vies vroegen én verkregen over het al dan niet baten of niet-baten opleve-
rend zijn van een object en dat vele objecten welke nu dreigen te vervallen, 
toen op advies van de consulent als niet-baten opleverend object zijn opge-
voerd. 

In de tweede plaats wilden deze leden gaarne van de Regering vernemen 
of de zinsnede «de meeste gemeentebesturen» betekent, dat niet aan alle 
gemeentebesturen een dergelijk verzoek is gericht en, zo ja, waarom niet. Of 
moet dit zo worden opgevat dat sommige gemeentebesturen eenvoudig 
niet aan het verzoek hebben voldaan? Zij wensten dan ook graag beant-
woording van de volgende vragen: 

a. welke gemeentebesturen hebben om welke redenen de consulenten 
vooraf niet bij de beoordeling van plannen betrokken en hoe is daar van de 
zijde van het departement op gereageerd? 

b. welke van deze gemeentebesturen hebben op welke wijze hoeveel f i-
nancieel voor- of nadeel ondervonden van de onder hun verantwoordelijk-
heid plaatsvindende WSW-activiteiten? 

c. in hoeverre wijkt het beleid en de daaruit voortvloeiende financiële ge-
volgen, zoals dat door de in de vorige vragen genoemde gemeentebesturen 
wordt gevoerd, af van het gevoerde beleid van die gemeentebesturen welke 
wèl gehoor gaven aan aan het verzoek van het departement? 

In de derde plaats waren deze leden van mening dat de door de Regering 
genoemde adviezen aan de gemeentebesturen meestal zeer op prijs worden 
gesteld, enerzijds vanwege het feit dat de consulent over ervaring beschikt, 
vaak ook weet hoe andere schappen of werkverbanden soortgelijke proble-
men hebben opgelost, en anderzijds omdat de sfeer waarin zich dit alles kan 
afspelen er een is, waarin de consulent wordt gezien als diegene die samen 
met het verantwoordelijke bestuur naar verantwoorde oplossingen zoekt en 
duidelijk niet wordt gezien als controleur of nog erger. En dat nu, besloten 
deze leden hun beschouwing, zou bij de door de Regering voorgestane plan-
nen wel eens drastisch kunnen veranderen. Deze leden vreesden dat de ge-
meente- en schapsbesturen de wijzigingen in de WSW op dit punt wel dege-
lijk als een vorm van ongeoorloofde bevoogding zullen ervaren. 

De leden van de C.D.A.-fractie noemden de in de memorie van antwoord 
gegeven nadere toelichting ten aanzien van het voorgestelde artikel 42b zo-
danig verhelderend dat hun vrees voor een mogelijke aantasting van de ei-
gen beleidsruimte van de gemeentebesturen daardoor in belangrijke mate 
was weggenomen. Een evaluatie van de hiermee opgedane ervaringen na 
een periode van 2 a 3 jaar werd door hen overigens bepaald wenselijk ge-
acht. 
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Deze leden waren voorts van oordeel dat de gemeentebesturen vanuit 
hun bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid bij het aantrekken van 
stafpersoneel voldoende voorzichtigheid zouden betrachten. Zij bleven dan 
ook van mening dat advisering van de rijksconsulent beperkt zou dienen te 
blijven tot het hoger stafpersoneel. Zij namen er met instemming kennis van 
dat de Staatssecretaris gevoelig was voor de gedane suggestie om de advi-
sering van de rijksconsulent ten aanzien van leidinggevende functionarissen 
in de lijnorganisatie te beperken tot het directieniveau. 

De nader gegeven toelichting met betrekking tot de positie en bevoegdhe-
den van de rijksconsulenten voor complementaire sociale voorzieningen 
had de vrees van deze leden voor een bevoogdend optreden van de rijkscon-
sulenten in belangrijke mate weggenomen. Zij vroegen zich echter af welk 
toetsingsinstrumentarium de Staatssecretaris ten dienste staat ten einde te 
kunnen beoordelen of het functioneren geschiedt overeenkomstig de inzich-
ten en opvattingen van de bewindsman. 

De leden van de V.V.D.-fractie bleven er grote aarzelingen over hebben dat 
het wetsontwerp tendeert naar een grotere invloed van de rijksoverheid op 
de uitvoering van de WSW. Naar hun mening strookt dit niet met het alge-
mene beleidsvoornemen van de Regering om via een decentralisatie van 
rijkstaken tot een vergroting van de doelmatigheid van het overheidsappa-
raat te komen. Deze leden beaamden, dat de gemeenten bij de uitvoering 
van de WSW thans ook aan regels zijn gebonden en dat zij thans dus ook 
niet geheel autonoom kunnen handelen, maar dit laat onverlet hun constate-
ring dat de wetswijziging de mogelijkheid tot het voeren van een gemeente-
lijk beleid nog verder beperkt. Zij doelden daarbij met name op de aanwij-
zing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengsten, waarover zij in een 
volgend hoofdstuk van dit verslag nader zouden spreken, en op de vergro-
ting van de bevoegdheden van de rijksconsulenten. 

Deze leden zeiden zich goed te realiseren dat de rijksconsulenten ook nu 
reeds een belangrijke adviserende taak hebben, maar het kan niet worden 
ontkend dat vastlegging van een verplichte voorafgaande advisering de ge-
meentebesturen in het ontwikkelen van een eigen beleid beperkt. Bovendien 
is nog niet geheel duidelijk welke nadere uitwerking aan deonderwerpelijke 
bepaling per Koninklijk besluit zal worden gegeven. Eveneens ontbreekt in 
de wet een bepaling welk gevolg het niet-opvolgen van het advies van de 
consulent zal hebben. 

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op dat de Staatssecretaris op blz. 7 
van de memorie van antwoord stelt dat de rijksoverheid niet bij voorbaat ge-
houden is alle gevolgen van een investeringsbeslissing voor haar rekening 
te nemen, als de besluitvorming tot een van het advies van de consulent af-
wijkende beslissing heeft geleid. Wordt hierdoor het advies van de consu-
lent niet zozeer bindend, dat het gemeentebestuur in zijn handelingsvrijheid 
wordt beperkt? Is in dat geval de opmerking wel juist dat het advies uitslui-
tend moet worden gezien als een bijdrage aan de besluitvorming van het be-
voegd gemeente- of schapsbestuur? 

3. De voorgestelde financieringswijze 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herinnerden eraan dat zij in het voorlopig 
verslag gevraagd hadden om een overzicht van rijksvergoedingen in gul-
dens en bijdragen van gemeenten in guldens per werkvoorzieningsschap 
over het jaar 1979. Zij hadden daarbij verwezen naar de voorbeelden op de 
bladzijden 13 en 14 van de memorie van toelichting. Aangezien de Regering 
zich in paragraaf 3.3.1 van de memorie van antwoord beperkt tot het ver-
strekken van de saldi-gegevens ontbreekt het deze leden aan het door hen 
noodzakelijk geachte inzicht omtrent de diverse onderdelen, met name waar 
het betreft de posten vervoerskosten, overige subsidiabele kosten WSW-
werknemers en de kosten bedrijfsgeneeskundige zorg. Zij verzochten de Re-
gering dan ook alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken. 
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De leden van de C.D.A.-fractie zeiden er met vo ldoening van te hebben 
kennisgenomen, dat de effecten van de voorgenomen wi jz ig ingen in het f i -
nancieringsstelsel in hun total i teit - dus ook rekening houdend met de ver-
voerskosten - overwegend positief zi jn. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen hoe gehandeld word t ten opzichte 
van die gemeenten die ook na de overgangsper iode van vi j f jaar nog nadeli-
ge f inanciële gevolgen zullen onderv inden van de wi jz ig ingen in het f inan-
cieringsstelsel. Of acht de Staatssecretaris dat beslist uitgesloten? 

4. Criteria voor de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke 
opbrengsten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herhaalden allereerst enkele vragen uit 
hun bi jdrage aan het voor lopig verslag waarop naar hun oordeel de Staats-
secretaris niet of niet voldoende had geantwoord . 

Kan de Staatssecretaris een lijst opmaken waar in word t aangegeven wel -
ke werkobjecten na de voorgestelde wi jz ig ing niet meer als addit ioneel zul-
len worden aangemerkt (bedoeld wo rd t hier niet een opgave van alle objec-
ten, doch een opgave van de soort van de objecten)? 

Hoeveel werkobjecten zouden volgens schatt ing van de Regering bij on -
gewi jz igde aanneming van artikel 13 komen te verval len en hoeveel WSW-
werknemers zijn daar dan globaal bij betrokken? 

Wat zou het kosten als geen onderscheid zou worden gemaakt in baten en 
niet-baten opleverende objecten? 

Vervolgens g ingen deze leden in op de beschouwing van de Staatssecre-
taris in de memor ie van antwoord. De Staatssecretaris houdt «de noodzaak 
van de voorgestelde wi jz igingen van artikel 13 van de WSW krachtig staan-
de». Deze leden vreesde, dat juist omdat de criteria zoals die in artikel 13, 
derde l id , onder a t /m c genoemd worden , in combinat ie met elkaar worden 
toegepast, de uitspraak van de Staatssecretaris dat hij het met de leden van 
vr i jwel alle fracties vol ledig eens is, dat de ingediende voorstel len niet tot 
schade mogen strekken van de in dienst zijnde werknemers en dat in die 
voorstel len dan ook ligt opgesloten, dat de toepassing van de voorgestelde 
criteria voor de in dienst zijnde werknemers niet kan en mag leiden tot ver-
lies van hun werk of tot overplaatsing naar ander werk dat voor hen niet pas-
send is te achten (blz. 18, laatste alinea), wel eens een holle uitspraak zou 
kunnen bli jken te zi jn. Deze leden herhaalden dan ook hun eerder gedane 
verzoek aan de Regering, artikel 13 na goed over leg met betrokkenen zoda-
nig te wi jz igen dat genoemde bezwaren zullen verdwi jnen. In dit verband 
w i lden zij ook nog weer aandacht vragen voor hen, die bij minder str ingente 
criteria wel l icht ook een plaats binnen de WSW zouden kunnen kri jgen. 

De Staatssecretaris stelt op blz. 22 van de memor ie van antwoord dat de 
vrees, dat het maken van onderscheid tussen baten en niet-baten-opleveren-
de objecten uiteindeli jk toch een negatief f inancieel resultaat zal opleveren, 
ongegrond is. De hier aan het woord zijnde leden waren van mening, dat de 
Staatssecretaris deze stell ing zou dienen te onderbouwen, wat thans niet is 
geschied. De opmerk ing van de Staatssecretaris over het veelal niet onbete-
kenend zijn van de apparaatskosten van niet-geldeli jke opbrengsten ople-
verende objecten en de daaraan verbonden ui t leg: «Gedoeld word t daarme-
de op een adequate huisvesting (centraal onderkomen met nevenvestigin-
gen), goed gereedschap en vri j kostbare machines (bij voorbeeld meerarmi-
ge kooimaaiers, t ractoren, graafmachines, enz), terwi j l de verhouding tus-
sen toezichthoudend personeel en WSW-werknemers dikwij ls onder dat van 
de werkobjecten in de industriële sector l igt», wekte bij deze leden grote ver-
bazing op. Wi l de Staatssecretaris eens precies uit leggen wat hij hiermee be-
doelt? De opmerk ing over de meerarmige kooimaaiers enz. doet vermoe-
den, dat, indien artikel 13 (nieuw) onverhoopt nog de mogel i jkheid mocht 
bieden een niet-baten-opleverend object op te zetten, de werkzaamheden 
binnen zo'n object beperkt dienen te worden tot bij voorbeeld bladharken, 
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gelet op de geringe aanschaffingskosten van een bladhark. Ook wensten deze 
leden te weten hoe hoog de Staatssecretaris de kosten schat verbonden aan 
het overbrengen van werknemers die thans nog werkzaam zijn binnen niet-
baten-opleverende objecten naar wel baten-opleverende objecten. 

De leden van de C.D.A.-fractie zeiden de nadere toelichting met betrekking 
tot de invoering van wettelijke criteria voor de aanwijzing van werkobjecten 
zonder geldelijke opbrengst verhelderend te hebben gevonden. 

In aansluiting op wat deze leden in het voorlopig verslag ter zake hadden 
opgemerkt, zeiden zij het noodzakelijk te vinden dat bij toepassing van de 
criteria voor de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengsten 
ruim begrip wordt opgebracht voor de problemen die daarmee in bepaalde 
historisch gegroeide situaties zouden kunnen ontstaan. Zij achtten het een 
absolute voorwaarde voor aanvaarding van de voorgestelde wetswijziging 
dat het op een aanvaardbaar financieel niveau brengen van de daarvoor in 
aanmerking komende thans niet-baten-opleverende objecten geleidelijk kan 
geschieden. Zij vroegen zich af of de gestelde termijn van enkele jaren (blz. 
17, vierde alinea) niet nader geëxpliciteerd zou kunnen worden tot maximaal 
5 jaar. 

Daarnaast kon bij deze leden de vrees niet geheel worden weggenomen 
dat vanwege de financiële gevolgen van het nieuwe stelsel voor de gemeen-
ten de bevorderingsplicht van deze gemeenten in zwakke regio's met een 
overproportioneel aantal werknemers ingevolge de Wet Sociale Werkvoor-
ziening in het gedrang zou kunnen komen. Zou daarom voor uitzonderlijke 
situaties geen mogelijkheid moeten blijven bestaan voor additionele uit-
keringen uit het Gemeentefonds? 

Ten slotte zeiden deze leden het te betreuren dat de Staatssecretaris niet 
in de door hen in het voorlopig verslag gedane suggestie kan treden de 
thans bestaande additionele objecten zonder restrictie te handhaven. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden zich te realiseren dat in het verleden 
weliswaar ook criteria golden voor de aanwijzing van additionele werkobjec-
ten, maar zij wezen er daarbij op dat deze criteria dermate ruim konden en 
werden geïnterpreteerd, dat er werkobjecten ontstonden die werkzaanv 
heden bevatten, die eigenlijk tot de reguliere taak van de betreffende instan-
ties of instellingen behoorden. Onder erkenning van de onjuistheid van dat 
soort situaties moet toch worden vastgesteld dat er door het mogelijk weg-
vallen van deze werkobjecten voor vele te plaatsen personen grote proble-
men zullen ontstaan. De gemeenten zullen voor geweldige problemen ko-
men te staan bij het vinden van wel geschikte additionele objecten. Vele ge-
meenten zullen ook niet in staat blijken te zijn een oplossing te vinden voor 
gedeeltelijke betaling, zelfs niet als een soepele «ingroei-regeling» wordt ge-
hanteerd. Het ontbreken van voldoende geschikte objecten zal ertoe leiden 
dat een groot aantal personen teleurgesteld zal moeten worden, waarbij kan 
worden aangenomen dat deze personen dan toch een beroep op een andere 
maatschappelijke kas zullen doen. 

Deze leden wezen er tevens op, dat toepassing van het voorgestelde arti-
kel 13, derde lid, zal leiden tot verschillen van mening over de vraag of er 
voldoende gezocht is naar ander passend werk en over de vraag welke taken 
de in dat artikel bedoelde rechtspersonen in elk geval behoren te verrichten. 

5. Werknemersbestand, bevorderingsplicht, werkaanbod 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen nog apart in op de door de Staats-
secretaris gemaakt opmerkingen over de groei van het werknemersbe-
stand in de WSWen de bevorderingsplicht ex artikel 7 (blz. 17 en 18). Zij had-
den met belangstelling kennis genomen van de beschouwing van de Staats-
secretaris over de factoren die naar zijn mening hebben bijgedragen aan de 
afneming van de groei van het werknemersbestand. De Staatssecretaris 
wijst daarbij op de circulaires van 1976 betreffende het investerings-en toe-
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latingsbeleid, van 1978 betreffende de aanwijzing van werkobjecten zonder 
geldelijke opbrengst en van 1979 betreffende een stringentere hantering van 
de wettelijke criteria voor indienstneming. Indien deze circulaires tot de ver-
minderde groei van het aantal WSW-werknemers hebben bijgedragen is er 
alle aanleiding enkele vragen te stellen. Zo wilden deze leden van de Staats-
secretaris weten of zijn uitleg de conclusie wettigt dat de Regering vóór de 
uitvaardiging van deze circulaires ten aanzien van de daarin geregelde ele-
menten steeds een foutief beleid heeft gevoerd en moet dan, met name toe-
gespitst op de circulaire van 1979, niet worden geconcludeerd dat ten on-
rechte mensen binnen de WSW zijn toegelaten? Indien, zo vervolgden de-
zelfde leden, deze laatste conclusie door de Staatssecretaris van de hand zou 
worden gewezen, moet de Regering zich dan niet ernstig afvragen hoe het 
mogelijk is dat, ondanks een groot aantal momenteel in de samenleving 
aanwezige factoren welke er voor zorgen dat mensen in de «kreukels» ko-
men en dus in feite voldoen aan de toelatingscriteria, de groei afneemt? Zou 
het, zo wilden deze leden verder weten, niet zo kunnen zijn dat de stringente-
re hantering van de verschillende criteria met de uitvoering van de WSW be-
laste organen onvoldoende ruimte laat mensen die wèl aangewezen zijn op 
beschutte arbeid binnen de WSW toe te laten en past dat dan niet precies in 
de opmerking van de Staatssecretaris dat bij de grote omvang welke de soci-
ale werkvoorziening inmiddels heeft aangenomen de mogelijkheden om 
aan een verder groeiend aantal werknemers passende arbeidsmogelijkhe-
den te bieden beperkter worden? Deze leden concludeerden dat de beschou-
wingen van de Staatssecretaris over de factoren welke ertoe zouden hebben 
geleid dat de groei van het WSW-bestand afnam, gevoegd bij zijn opmerkin-
gen over artikel 7 waarin met een «passend» vervolgverhaal de zinsnede 
«naar beste vermogen» wordt aangehaald, hun eerder naar voren gebrachte 
ongerustheid of wel voldaan is aan het huns inziens meest essentiële vereis-
te, nl. dat in geen geval de doelstellingen van de WSW mogen worden aan-
getast, enorm hebben versterkt. 

Voorts wilden de hier aan het woord zijnde leden naar aanleiding van de 
de laatste tijd veelvuldig opduikende berichten als zou het werkaanbod bin-
nen de WSW sterk dalen, zo uitvoerig mogelijk ingelicht worden over zowel 
het werkaanbod zoals dat momenteel per provincie (liefst per werkverband) 
aanwezig is, alsmede over de verwachtingen welke men ter zake koestert. 

6. Overige onderwerpen 

De leden van de C.D.A.-fractie spraken de hoop uit dat het in de memorie 
van antwoord gereleveerde overleg met vertegenwoordigers van de VNG en 
de bonden van overheidspersoneel over de eventuele wenselijkheid en mo-
gelijkheid van invoering van deeltijdarbeid in WSW-verband (blz. 23/24) op 
korte termijn tot aanbevelingen zal leiden. 

Dezelfde leden spraken hun instemming uit over de in beginsel positieve 
opstelling van de Staatssecretaris met betrekking tot de suggestie van de 
Raad van State om voor de werknemers in de sociale werkvoorziening de 
beroepsmogelijkheden geheel bij de Raden van Beroep en de Centrale Raad 
van Beroep te concentreren. Zij spraken de hoop uit dat de nodige wetswijzi-
gingen voortvarend ter hand zullen worden genomen. 

7. Artikelen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of in de tekst van artikel 13, 
tweede lid, geen fout is geslopen. Moet het eerste woord werkzaamheden 
niet vervangen worden door het woord werkobjecten? 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie. 
Eikerbout 
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