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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 28 november 1980 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 begon haar voorbereidend on-
derzoek van dit wetsontwerp met een in de Nederlandse Staatscourant van 
15 oktober 1980 geplaatste oproep aan belangstellenden schriftelijk commen-
taar daarop bij haar in te zenden. Een lijst van ontvangen commentaren is 
als bijlage bij dit verslag afgedrukt. 

Voorts belegde de commissie op 18 november 1980 een openbare hoorzit-
ting over dit wetsontwerp waarvoor zij uitnodigde het Nationaal Overlegor-
gaan Sociale Werkvoorziening, de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, de federatie ABVA/KABO en de Christelijke Federatie van Overheids-
personeel. 

De commissie hecht eraan haar waardering uit te spreken voor deze 
schriftelijke en mondelinge bijdragen aan haar meningsvorming over dit 
wetsontwerp. 

Zij heeft de eer omtrent haar voorlopige bevindingen betreffende dit wets-
ontwerp als volgt verslag uit te brengen. 

Inleiding 

De leden van de P.v.d.A. fractie zeiden het wetsontwerp met gemengde ge-
voelens te hebben ontvangen. Zij vonden het op zich een goede zaak dat een 
vereenvoudiging van het financieringsstelsel van de sociale werkvoorzie-
ning wordt beoogd. Zij konden zich ook verenigen met de op blz. 11 van de 
memorie van toelichting geformuleerde eisen voor een nieuw wettelijk stel-
sel van vergoedingen. Zij voelden zich er echter niet gerust op of wel vol-
daan is aan het huns inziens meest essentiële vereiste dat in geen geval de 
doelstellingen van de WSW mogen worden aangetast. 

Deze leden vroegen of het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorzie-
ning, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Inter-Provinciaal 
Overleg en de betreffende vakorganisaties bij de voorbereiding van het 
wetsontwerp betrokken zijn geweest. Zo ja, in welke mate en wat was het 
oordeel van deze organisaties en instellingen? Zo neen, waarom is dat dan 
niet gebeurd? En in hoeverre hebben de WSW-werknemers zelf via de orga-
nen van overleg gelegenheid gehad het wetsontwerp te bespreken? 

Deze leden zeiden weinig heil te zien in een wetsontwerp dat bij indiening 
zoveel kritiek uit de samenleving heeft ontvangen als het onderhavige. Zij 
gaven de voorkeur aan een wetsontwerp dat op meer instemming van alle 
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betrokkenen kan rekenen. Zij waren zich er vol ledig van bewust dat de Rege-
ring elk wetson twerp kan indienen dat zij dienstig acht. Toch meenden zij er 
goed aan te doen de Regering van hun zienswijze ter zake deelgenoot te ma-
ken en haar te vragen het voor l iggende wetsontwerp terug te nemen dan 
wel ingr i jpend te wi jz igen. Het belang van al d iegenen, die voor hun welzi jn 
grotendeels op de sociale werkvoorziening zijn aangewezen, vereist 
dat een wetswi jz ig ing tot stand komt, die de doelstel l ingen van de WSW niet 
aantast maar juist handhaving daarvan ook in de toekomst garandeert. 

In de tweede plaats dient een gedegen behandel ing gewaarborgd te zijn 
waarbi j al ternatieven kunnen worden aangedragen en afgewogen. Deze le-
den zagen niet in , hoe zij binnen het thans voorgestelde t i jdschema, dat voor-
ziet in de mogel i jkheid van inwerkingtreding per 1 januari a.s., een dergeli jke 
degeli jke behandel ing zouden kunnen waarmaken. Zij waren van mening, dat 
dit zeer belangri jke wetsontwerp geen v lucht ige, onvoldoende voorbereide 
behandel ing verdient , integendeel. Omdat het wetsontwerp in principe bud-
gettair neutraal is, zagen zij niet in waarom als ingangsdatum van de wetswi j -
ziging niet 1 januari 1982 zou kunnen gelden. De gemeente- en schapsbestu-
ren, die vo lop bezig zijn met het opstel len van de begrot ingen voor 1981, zou-
den hiermede ook ten zeerste gediend zijn. Doch bovenal zou de dan beschik-
bare t i jd gebruikt kunnen worden om in goed overleg met alle betrokkenen 
een wet voor te bereiden die wel op een brede steun in de samenleving kan 
rekenen. 

De leden van de C.D.A.-fractie zeiden met belangstel l ing van dit wets-
on twerp te hebben kennis genomen. De voorgestelde wi jz ig ing van het f i -
nancieringsstelsel betekent in beginsel een belangri jke vereenvoudiging en 
kan bi jdragen tot een grotere mate van doorzicht igheid en doelmat igheid. 
Ook het streven o m tot een meer eenduidig beleid te komen ten aanzien van 
werkobjecten zonder geldeli jke opbrengst, beoordeelden deze leden als zo-
danig positief. Anderzi jds spraken zij echter de vrees uit dat de voorgestelde 
wi jz ig ing ten aanzien van de addit ionele objecten op iets langere termi jn 
nogal ingr i jpende consequenties voor de werkverbanden en de werknemers 
kan hebben. Zij vroegen zich af of deze wi jz ig ing niet op een zodanige soepe-
le wijze geëffectueerd zou kunnen worden , dat verwachte negatieve conse-
quenties voor landeli jke gebieden met veel bui tenobjecten in het algemeen 
en zwakke regio's - het Noorden en Zuid-L imburg - in het bijzonder, waar in 
de loop der jaren bewust in aanzienlijke mate addit ionele objecten gecre-
eerd zijn om aan de bevorderingspl icht te kunnen vo ldoen, voorkomen zou-
den kunnen worden . 

Overigens vroegen deze leden zich af of de snelheid waarmee voorgesteld 
word t dit wetsontwerp te behandelen geen afbreuk doet aan de zorgvuldig-
heid die vereist mag worden . Zo had het hun verbaasd dat het NOSW niet t i j -
d ig in de gelegenheid was gesteld om zijn gevoelen met betrekking tot de 
voo rgenomen wetswi jz ig ing kenbaarte maken. 

Ook deze leden vroegen zich ten slotte a f - e n dit mede omdat tussen het 
Rijk en de gemeenten geen verschuiving van enige betekenis optreedt in de 
kosten van de sociale werkvoorziening - of het geen aanbeveling verdient om 
deze wet eerst per 1 januari 1982 van kracht te laten worden. Daardoor zouden 
de gemeenten ruimschoots gelegenheid kri jgen o m soepel op de te verwach-
ten situatie in te spelen. Vele gemeenten en schappen hebben immers reeds 
de begrot ingen voor het dienstjaar 1981 op- dan wel vastgesteld. 

De leden, behorende tot de V.V.D.-fractie, hadden met grote belangstel-
l ing van dit wetsontwerp , dat ingr i jpende verander ingen beoogt door te voe-
ren, kenn isgenomen. 

Is, zo vroegen ook zij, we l voldoende overleg gevoerd met de daarvoor in 
aanmerking komende organisaties? Uit het wetsontwerp blijkt dat de voor-
gestelde wi jz ig ingen méér zijn dan een technische bijstel l ing en daarom is 
overleg met deze organisaties van groot belang. 
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Deze leden constateerden dat de voorstel len zullen leiden tot een grotere 
invloed van het Minister ie van Sociale Zaken en de r i jksconsulenten, maar 
dat de gemeenten, die de bevorder ingspl icht zullen behouden en die voor 
de lokale ui tvoer ing van de WSW verantwoordel i jk bl i jven, in ernstige f inan-
ciële prob lemen zullen komen. Zij wezen er verder op, dat door een te ver-
wachten r is icomi jdend beleid ten aanzien van de addit ionele objecten ar-
beidsplaatsen zullen wegval len en dat ten aanzien van het kunnen aantrek-
ken van baten opleverende objecten geen grote verwacht ingen mogen be-
staan. De gevolgen voor de op de WSW aangewezen personen zullen in de 
immater ië le sfeer niet gering zijn en de maatschappel i jke kosten zullen in 
andere sectoren weer zichtbaar worden , aldus deze leden. 

Overigens spraken de mot ieven voor een wetswi jz ig ing deze leden wel 
aan, vandaar dat zij de aangevoerde mot ieven en de voornemens van de be-
w indsman met belangstel l ing aan een nader onderzoek zouden onderwer-
pen. 

Ook deze leden merkten op dat zij zich niet aan de indruk konden onttrek-
ken, dat de haast waarmee dit wetsontwerp behandeld moet worden ertoe 
zal leiden dat geen voldoende recht word t gedaan aan de zorgvuldigheid 
waarmee dit soort wetsontwerpen omgeven dient te worden. 

De leden van de D'66-fractie zeiden te verwachten dat de voorgestelde 
wetswi jz ig ing zal leiden tot een minder f lexibel gemeentel i jk beleid met ge-
ringe mogel i jkheden voor gehandicapten om geplaatst te worden. Ook valt 
te verwachten dat er voor WSW-werknemers minder kansen zullen zijn om 
naar het «vrije» bedri j fsleven door te s t romen. 

Deze leden constateerden dat de Staatssecretaris de behoefte van de cen-
trale overheid aan meer beïnvloeding bijna ui ts lu i tend motiveert me t f i nan -
ciële overwegingen. En zonder twi j fe l is de Staatssecretaris er ook in ge-
slaagd de f inancieel-technische zaken van de W S W op voortreffel i jke wi jze 
te verduidel i jken en wel zodanig, dat nu bestuurders en directies exact kun-
nen weten hoe de f inanciële verhoudingen l iggen. Deze leden hadden daar-
voor dan ook veel waarder ing. Wat echter de gevolgen van al deze verande-
r ingen zijn, blijft helaas in ernstige mate onderbel icht . De Staatssecretaris 
gaat in de memor ie van toel icht ing nauwel i jks in op de bestuurl i jke aspecten, 
laat staan de sociale aspecten ten opzichte van de gehandicapten Daarom 
verzochten zij de bewindsman hierop in de memor ie van antwoord nader in te 
gaan. Immers de Minister c.q. de Staatssecretaris van Sociale Zaken kri jgt zo-
wel op de materiële als op de personele invester ingen een grote invloed wan -
neer het wetsontwerp wordt aanvaard. 

De leden van de S.G.P. fractie hadden met belangstel l ing van dit wets-
on twerp kennis genomen. Zij hadden begrip voor de aangevoerde doelstel-
l ingen, te we ten : vereenvoudig ing van het f inancier ingsstelsel , bevordering 
van de doelmat igheid , het scheppen van meer mogel i jkheden tot bevor-
dering van de kostenbeïnvloeding en een meer eenduid ig beleid inzake de 
aanwi jz ing van werkobjecten zonder geldeli jke opbrengst . Desondanks 
vroegen zij zich af of de gekozen middelen adequaat zijn om de beoogde 
doelstel l ingen te bereiken. De diverse adressen die de commissie zijn ge-
worden , spreken duidel i jk krit ische taal en het leek deze leden daarom ge-
wenst o m de daarin vervatte aan- en opmerk ingen in vragende zin aan de 
bewindsman voor te leggen, alvorens tot een afgerond eindoordeel te ko-
men. 

De leden van de P.P.R-fractie hadden met wisselende waarder ing kennis 
genomen van dit wetsontwerp. Ondanks de centralist ische tendens die in de 
vereenvoudig ing van het f inancieringsstelsel zit, konden zij begrip opbren-
gen voor de daarachter l iggende mot ieven. Zij zouden op een en ander later 
in dit verslag terugkomen. 
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De leden van de C.P.N.-f ractie meenden dat dit wetsontwerp een f inancië-
le inkrimping van de sociale werkvoorziening betekent in het kader van de 
uitvoering van Bestek '81. Zij verzetten zich daartegen. Huns inziens gaat het 
op de voorgrond stellen van een louter financiële benadering van de proble-
men bij de uitvoering van de WSW ook voorbij aan de wezenlijke doelstel-
ling daarvan als voorziening voor lichamelijk of psychisch gehandicapte 
werknemers in de vorm van het verrichten van aangepaste arbeid. 

Deze leden wilden de aandacht van de Regering vragen voor de moeilijk-
heden waar vele gemeenten zich voor gesteld zien om bij een snel toene-
mende werkloosheid en een daaraan gerelateerde toename van personen 
die in aanmerking komen voor de WSW aan de ene kant, en een inkrimping 
van de gemeentelijke begrotingsruimte aan de andere kant, voor gehandi-
capte werknemers aangepast en enigszins bevredigend werk te zoeken. De 
uitvoering van de WSW is nietten onrechte voornamelijk in handen gelegd 
van de gemeenten, omdat de aard en omvang van de werkloosheid 
en de plaatsingsmogelijkheden regionaal en plaatselijk zeer grote verschil-
len vertonen. Die verantwoordelijkheid, zowel beleidsmatig als financieel, is 
naar de mening van deze leden een hoeksteen van de Wet Sociale Werk-
voorziening. 

De financiering van de sociale werkvoorziening 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden ermee instemmen dat van het zo-
genaamde meerkanalige rijksvergoedingensysteem wordt afgestapt. Zij 
konden zich ook verenigen met de op blz. 11 van de memorie van toelichting 
geformuleerde eisen voor een nieuw wettelijk stelsel van vergoedingen, te 
weten: 

a. het stelsel moet eenvoudig en goed hanteerbaar zijn; 
b. de overgang naar een nieuw stelsel van vergoedingen als zodanig mag 

geen verzwaring van de financiële lasten voor het Rijk of de gemeenten met 
zich meebrengen; 

c. de overheveling dient gepaard te gaan met maatregelen die tot een be-
tere beïnvloeding van de kosten zullen leiden. 

Deze leden waren echter van mening dat aan deze drie eisen best nog een 
vierde zou kunnen worden toegevoegd, namelijk dat in geen geval de doel-
stellingen van de WSW mogen worden aangetast. Op dat punt voelden zij 
zich, zoals zij reeds in de inleiding van dit verslag hadden gesteld, na lezing 
van het wetsontwerp minder gerust. 

Vervolgens vroegen deze leden om een overzicht van rijksvergoedingen in 
guldens en bijdragen van gemeenten in guldens per werkvoorzieningschap 
over het jaar 1979 (zie voorbeelden op blz. 13/14 van de memorie van toe-
lichting). 

Deze leden zeiden grote bedenkingen te hebben tegen het voornemen van 
de Regering de vervoerskosten voortaan niet meer onder de primaire rijks-
vergoeding te laten vallen. De reden welke de Regering daarvoor opgeeft, nl. 
om te voorkomen dat de invoering van het nieuwe vergoedingenstelsel in 
samenhang met de beëindiging van de medefinanciering uit het Gemeente-
fonds een verschuiving van enige betekenis teweeg zou brengen in de ver-
deling van de kosten voor de sociale werkvoorziening tussen het Rijk en de 
gemeenten, sprak hen niet aan. Zij waren van oordeel dat juist de voorgeno-
men maatregel een verschuiving van enige betekenis op financieel gebied 
met zich meebrengt. In de regio's waar openbaar vervoer een schaars goed 
is en waar mede als gevolg van departementaal beleid schaalvergroting in 
de sociale werkvoorziening is doorgevoerd, zullen de kosten van de sociale 
werkverbanden immers sterk oplopen. Wat zouden de kosten voor het Rijk 
zijn indien de vervoerkosten wel deel zouden gaan uitmaken van de primaire 
rijksvergoeding? 

Over de z.g. extra vergoedingen (Artikel III) merkten deze leden nog op dat 
er naar hun mening niet aan te ontkomen valt, deze ook na 1985 toe te ken-
nen. Voorts leek het hun niet goed als basis voor een extra vergoeding vast te 
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houden aan één jaar, in dit geval 1979. Er kunnen zich externe omstandighe-
den voordoen waardoor een dergeli jke opzet onrecht doet aan de intentie van 
de regel ing. 

De leden van de C.D.A.-fractie gingen eveneens in op het voorstel de ver-
voerskosten niet te laten vallen onder de integrale vergoeding van r i jkswege, 
doch onder de 80%-vergoeding van de daarvoor in aanmerking komende 
elementen van een resterend exploitat ietekort. Dit om te voorkomen, aldus 
de memor ie van toel icht ing, dat de invoer ing van het nieuwe vergoedingen-
stelsel in samenhang met de beëindiging van de medef inancier ing uit het 
Gemeentefonds een verschuiving van enige betekenis teweeg zou brengen 
in de verdel ing van de kosten voor de sociale werkvoorziening tussen het 
Rijk en de gemeenten. Zij vroegen of de Staatssecretaris kwanti tat ief kan 
aangeven welke verschuiv ing, f inancieel gezien, een integrale vergoeding 
van de vervoerskosten tot gevolg zou hebben. Deze leden waren van oordeel , 
dat de hoogte van de vervoerskosten sterk afhankelijk is van de grootte van de 
regio waarb innen een werkvoorzieningsschap opereert, terwi j l deze kosten 
slechts marginaal beïnvloedbaar zijn door de ui tvoerende organen. Het niet 
integraal vergoeden van de vervoerskosten leidt huns inziens dan ook tot een 
onrechtvaardige kostenverdel ing tussen de gemeenten. De vrees bestaat dat 
met name de zwakke regio's, die als gevolg van de langdurige grote structure-
le werk loosheid een naar verhouding hoog aantal WSW-werknemers hebben 
en veelal door de doorgevoerde schaalvergrot ing een groot werkgebied in de 
niet- industr iële sfeer, onevenredig door de voorgestelde wi jz ig ing getroffen 
zullen worden . 

De leden van de V.V.D.-fractie beaamden, dat het huidige f inancier ings-
stelsel ingewikkeld is en dat onder meer in het kader van een algehele her-
ziening van vergoedingen krachtens artikel 14 van het Financieel-Verhou-
dingsbeslui t 1960 vereenvoudiging van het stelsel geboden is. Zij vroegen 
zich wel af in hoeverre andere f inancieringsstelsels zijn overwogen, omdat 
een beschouwing daarover in de memor ie van toel icht ing ontbreekt. Zij had-
den een onderbouwing van de gekozen oplossing, te weten de overhevel ing 
van de gelden uit het Gemeentefonds naar de begrot ing van Sociale Zaken, 
gemist , hoewel zij zich realiseerden dat die oplossing in de gedachtengang 
van de bewindsman wel past. Zij drongen erop aan dat aan het door de Ver-
enig ing van Nederlandse Gemeenten voorgestelde f inancieringsstelsel, dat 
ook de bewindsman is meegedeeld, alsnog een nadere beschouwing zou 
worden gewi jd , omdat een dergeli jk stelsel zeker meer recht zal doen aan 
een gedecentral iseerde opzet van de sociale werkvoorziening en volgens de 
VNG tot hetzelfde doel zal leiden. 

De leden van de D'66-fractie merkten op dat de voorgestelde f inanciële re-
gel ing een aanzienlijke verbeter ing betekent ten opzichte van de thans gel-
dende bepal ingen. De voorgestelde regeling maakt het ook de bestuurders 
en directies mogel i jk goed op de voorschr i f ten in te spelen. Deze leden be-
t reurden het echter dat de Regering niet nader is ingegaan op de bestuurl i jke 
en sociale gevolgen van de meer rigide regel ingen. Zij zouden het op prijs 
stel len, indien de Regering hierop met inachtneming van de door hen hier-
voor gemaakte opmerk ingen en suggesties nader zou wi l len ingaan. 

Nu het Rijk minder gaat bi jdragen in de vervoerskosten vroegen deze leden 
zich af, op welke wijze deze kosten nu verder bestreden kunnen worden. Zal 
dit ten koste gaan van de inkomens van de werknemers zelf? 

Bij de revalidatie is her- en bij schol ing van een onmisbaar belang, vervolg-
den deze leden. Geruchten stellen, dat de Gewesteli jke Arbeidsbureaus in de 
f inancier ing hiervan wi l len gaan bezuinigen. Zijn deze geruchten ten op-
zichte van de onderhavige categorie mensen juist en, zo ja, wat is hiervoor 
dan de mot iver ing? 
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De leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarom beschouwingen over mo-
gelijke andere financieringsstelsels dan de gekozen overheveling van gelden 
uit het Gemeentefonds naar de begroting van Sociale Zaken achterwege zijn 
gelaten. Wat denkt de Staatssecretaris over de in dit verband genoemde al-
ternatieve oplossing, nl. een overheveling van de gelden die nu via artikel 
14 van het Financieel-Verhoudingsbesluit 1960 naar de gemeenten vloeien, 
naar de algemene uitkering uit het Gemeentefonds? Zou de gekozen duur van 
een overgangs- en aanpassingsperiode van 5 jaar voor een nader te treffen 
voorziening hiertoe misschien aangewend kunnen worden? Of acht de Staats-
secretaris een verdere uitwerking van dit via het Gemeentefonds lopende 
systeem minder relevant? 

Deze leden zeiden te vrezen dat sommige regio's en gemeenten onevenre-
dig hard getroffen zullen worden door de voorgestelde financieringsrege-
ling. Hoe oordeelt de Staatssecretaris daarover? Kan hij een nadere onder-
bouwing geven voor zijn geruststellende mededeling dat het nadelig effect 
landelijk niet meer dan circa f 1,5 min. zal bedragen? Zullen bepaalde ge-
meenten c.q. schappen toch niet hard worden getroffen en pleit dat niet voor 
een soepeler beleid? 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden op zich niet tegen een vereenvoudi-
ging van de huidige financieringsregeling te zijn. Zij meenden echter wel dat 
in een nieuwe regeling de primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid tot 
uitdrukking moet komen. Zij vroegen zich af of de voorgestelde overheve-
ling van de gelden naar de begroting van Sociale Zaken de verantwoordelijk-
heid van de gemeenten voor de uitvoering van de WSW niet op losse 
schroeven zet. Is het niet raadzamer een financieringsregeling te ontwerpen, 
waarbij de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de uitga-
ven in het kader van de uitvoering van de WSW tot uitdrukking komt en het 
Rijk een voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld? 
Wat is de opvatting van de bewindsman over de voorstellen die in dit kader 
door de VNG en het NOSW naar voren zijn gebracht? 

Deze leden waren voorts van mening dat de belangen van de WSW-werk-
nemers en met name de werkgelegenheid van deze werknemers door een 
nieuwe financiële regeling niet mogen worden geschaad. Ten aanzien van 
de voorgestelde regeling vonden zij dat in het wetsontwerp onvoldoende in-
zicht wordt verschaft in de gevolgen daarvan voor de verschillende schap-
pen en gemeenten. Is hun indruk juist dat vooral in die gebieden waar de 
werkgelegenheidssituatie slecht is, het moeilijker wordt om voor de WSW-
werknemers werk te vinden met een hoge opbrengst? 

Is voorts hun indruk juist dat de vervoerskosten in de plattelandsgebieden 
relatief hoog liggen? 

Is het tevens juist dat met name in die projecten waar de WSW-arbeiders in-
tensief begeleid worden en de voorzieningen op een kwalitatief hoog peil 
staan, de kosten van de werkleiding relatief hoog liggen? 

Kan de bewindsman, vroegen deze leden ten slotte, aangeven voor welke 
gemeenten c.q. schappen de nieuwe financiële regeling nadelige gevolgen 
heeft? En op welke gronden meent hij dat de nadelige effecten van de nieuwe 
regeling voor deze gemeenten c.q. schappen na 5 jaar overbrugd zullen zijn? 
Waarom is niet overwogen daarvoor een structurele voorziening te creëren? 

Mogelijkheden tot bevordering van doelmatigheid en kostenbeïnvloeding 
vanuit de centrale overheid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden te vrezen dat artikel 42b, tweede lid, 
wanneer onder «belangrijke uitgaven» relatief lage bedragen zullen gaan 
vallen, belemmerend zal gaan werken op de activiteiten van gemeente- en 
schapsbesturen. Kan de Regering reeds aangeven hoe zij op dat punt uitwer-
king aan artikel 42b, tweede lid, denkt te geven? 
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Het kwam deze leden voor dat de «centralisatiedrang» de decentralisatie-
gedachte vo lkomen opzij heeft gezet. Wat zal de rol van de ri jksconsulent bij 
voorbeeld in dezen zijn? Deze funct ionaris heeft een adviserende en tegel i j -
kertijd ook een controlerende taak. Hoe zullen deze taken zich tot elkaar ver-
houden? Is het, zo vroegen deze leden zich af, wel waar dat ook op lokaal ni-
veau een slagvaardiger en meer doelmat ig beleid kan worden gevoerd, zo-
als de Regering op blz. 12 van de memor ie van toel icht ing vermeldt? Zelf 
hadden zij het idee dat dit wetsontwerp het de verantwoordel i jke gemeente-
besturen wel zeer moeil i jk maakt artikel 7 van de wet uit te voeren. Zoals het 
wetsontwerp nu luidt, zou de indruk kunnen ontstaan, dat waar in artikel 7, 
eerste l id, sprake is van «het gemeentebestuur» ware te lezen «de Minister 
c.q. de Staatssecretaris van Sociale Zaken». 

De leden van de C.D.A. fractie zeiden bij de beoordel ing van dit wets-
ontwerp te stuiten op de ambivalent ie van de sociale werkvoorziening, te 
weten de voortdurende spanning tussen centralisatie enerzijds en de gepro-
pageerde decentralisatie anderzijds. Zij vroegen zich af of de gemeenten ook 
in de toekomst een zodanige handel ingsvr i jheid kunnen bli jven behouden, 
dat zij een herkenbaar eigen beleid, afgestemd op de lokale en regionale be-
hoefte, kunnen bli jven voeren. Verder vroegen zij zich af of hetgeen aanbe-
vel ing verdient om de taak en bevoegdheden van de ri jksconsulenten zoda-
nig vast te stellen dat de gemeenten hun bemoeienis als ondersteunend en 
niet als bevoogdend zullen ervaren. Zij spraken verder uit van oordeel te zijn 
dat er garanties dienen te komen, dat de gemeenten in de volle zin van het 
woord kunnen bli jven waarmaken hetgeen verwoord is in paragraaf 3.4 van 
de memor ie van toel icht ing «dat de lagere overheid voldoende armslag be-
hoort te behouden om de ui tvoer ing naar aard en omvang op plaatselijke en 
regionale omvang af te s temmen». 

Ook naar het oordeel van deze leden is het voorgestelde artikel 42b van 
fundamentele betekenis voor de eigen verantwoordel i jkheid en de eigen be-
leidsruimte van de gemeentebesturen bij de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening. Daarom achtten zij het noodzakelijk dat het begrip «be-
langrijke uitgaven» in het tweede lid van dit artikel nader word t toegel icht, 
met name ook in kwantitat ieve zin. Is bij voorbeeld een investering van 
f 1000 een belangrijke uitgave of spreekt men hier eerst over bij een bedrag 
van f 25 000? Is huur van onroerend goed ad f 1200 per jaar een belangrijke 
uitgave of geldt dit eerst bij f 10 000 per jaar? Zonder nadere (kwantitatieve) 
toel icht ing zou naar het gevoelen van deze leden tussen de uitvoerders aan 
de basis enerzijds en het Rijk anderzijds een ongewenst interpretatieverschil 
kunnen gaan ontstaan, met alle voor de ui tvoering nadelige gevolgen van-
dien. Voorkomen moet worden dat door het stellen van te lage, respectieve-
lijk te enge grenzen de verantwoordel i jkheid en de gemot iveerdheid van de 
uitvoerders door een te ver gaande «begeleiding» word t aangetast. Boven-
dien rijst de vraag waarom bij belangri jke uitgaven het advies van de rijks-
consulent gewenst dan wel noodzakelijk is, indien tegenover die belangrijke 
uitgaven eveneens belangri jke inkomsten mogen worden verwacht en er 
dus geen (belangrijke) st i jging van het exploitat ietekort te verwachten is. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop, dat het algemene regerings-
streven erop gericht is de doelmat igheid van het overheidsapparaat te ver-
groten door decentralisatie van rijkstaken. Zij vroegen zich dan ook af, of de 
ui twerking in de richting van een grotere invloed van de ri jksoverheid op de 
ui tvoering van de WSW nu wel strookt met dit algemene regeringsvoorne-
men. 

Zij stelden vervolgens de vraag of het Rijk over het inzicht en de instru-
menten beschikt om de ± 120 werkverbanden in de sociale werkvoorziening 
centraal te beheersen of dat het soms betekent dat een aanzienlijk aantal 
ambtenaren zal moeten worden aangesteld. De hier aan het woord zijnde le-
den stelden, dat mag worden verwacht , dat voor een doelmatige aanwending 
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van (financiële) middelen een op maat gesneden lokaal beleid vergeleken met 
een gecentral iseerd beleid de voorkeur verdient. 

Deze leden beklemtoonden nog eens dat kosten- en vo lumebeheers ing -
zeker gezien de onstu imige groei in de zeventiger jaren en in het licht van de 
minder gunst ige f inancieel-economische situatie - geboden is. Onder het 
huidige f inancier ingsstelsel, zo stelden zij, geeft de beheersing van vo lume 
en kosten binnen een stelsel, waar in de gemeenten in medebewind de W S W 
ui tvoeren, aanvaardbare resultaten te zien. 

Deze leden wensten voorts nader te worden geïnformeerd over de bepa-
l ing die de mogel i jkheid van het opleggen van nadere voorwaarden ten aan-
zien van de 80%-vergoeding van het nadeling exploitat iesaldo van een 
werkverband drastisch ver ru imt (artikel 42). 

Ten slotte zeiden deze leden graag een nadere uiteenzetting te kri jgen over 
de adviserende rol van de ri jksconsulent. Zij w i lden graag weten welke gevol -
gen het niet opvolgen van het advies van de consulent heeft. Is de r i jksconsu-
lent overigens voor het ui tbrengen van zijn advies aan een termi jn gebonden? 
Ook rees bij deze leden de vraag of de in het wetsontwerp geformal iseerde en 
in de praktijk gegroeide invloed van de r i jksconsulenten er niet toe leidt, dat 
de gemeentebesturen de consulent niet meer als een ver t rouwensman zullen 
beschouwen, maar meer als iemand met ver gaande preventief-toezichthou-
dende bevoegdheden. 

De leden van de D'66-fractie stelden dat de eigen beleidsruimte voor de 
gemeente- of schapsbesturen tot een m in imum word t teruggebracht door-
dat de r i jksconsulenten aanzienlijk meer invloed kri jgen op het gehele 
WSW-gebeuren. Hierdoor ontstaat het beeld van een wetsontwerp met cen-
tral ist ische tendensen. Immers, het r i jksconsulentschap is een gedeconcen-
treerd ambt en funct ioneert dus binnen de ministeriële verantwoordel i jk-
heid. De polit ieke controle op dit alles is verre van eenvoudig en veelal meer 
van theoretische aard (zie «het leerstuk van de deconcentratie» van mr. F. A. 
M. Stroink, en «Verzelfstandiging van bestuursorganen» van mr. J . F. 
Glastra van Loon in de NRC). 

Gezien de ontwikkel ingen in het kader van de decentralisatie van rijksta-
ken vroegen deze leden zich af, of het onder deze omstandigheden niet ge-
wenst is de sociale werkvoorzieningstaken te decentral iseren naar het pro-
vinciale niveau en de polit ieke verantwoordel i jkheid bij de provinciale staten 
te laten berusten, waardoor ook de ri jksconsulent onder het provinciaal be-
stuur zou komen te val len. Via de weg van de binnenprovinciale decentral i-
satie kan dan de ui tvoer ing verder naar de basis gebracht worden bij voor-
beeld door het instellen van provinciale of regionale bestuurscommissies, 
mul t i funct ioneel van samenstel l ing, die dan tevens de WSW-bedr i jven kun-
nen beheren. Het grote voordeel hiervan zou bovendien zijn dat hierdoor de 
verschi l lende sectoren van het gehandicaptenbeleid beter op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Gaarne gaven deze leden deze suggesties in nadere 
overweging dan wel studie bij de Regering. Uiteindeli jk is het mesoniveau 
van ons binnenlands bestuur goed berekend op toezichthoudende, coördi -
nerende en plannende taken, aldus deze leden. 

De leden van de S.G.P.-fractie zeiden er nooit een geheim van te hebben 
gemaakt dat zij kostenbeheersing ook in deze sector geen overbodige luxe 
vonden. Wel hadden zij daarbi j gesteld dat dit met de nodige voorzicht igheid 
en zonder al te veel pi jn diende te gebeuren. Mede om die reden gevoelden 
zij de behoefte om de nodige ophelder ing te verkri jgen over de zorgen die 
ten aanzien van een passende ui tvoer ing van de aangevoerde mot ieven bij 
velen leven. 

Allereerst zouden zij w i l len vragen waarom niet is gekozen voor de moge-
li jkheid o m de verantwoordel i jkheid voor de ui tvoer ing van de W S W geheel 
in handen van de r i jksoverheid te leggen. Met andere woorden : Kan nog 
duideli jker worden aangegeven waarui t precies het in medebewind uitvoe-
ren van de gemeente- dan wel (schaps)besturen van de WSW bestaat en 
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welke armslag aan hen nog wordt geboden? Deze leden kregen het idee dat 
alleen verbaal op het noodzakelijk evenwicht tussen beïnvloedingsmogelijk-
heden van de centrale en de lokale overheid is geappelleerd. Of trokken zij 
deze conclusie ten onrechte? 

Wat antwoordt, zo vroegen deze leden vervolgens, de Staatssecretaris op 
de tegenwerping dat het de rijksoverheid ontbreekt aan het inzicht en de in-
strumenten om als centrale begeleider de ongeveer 120 werkverbanden in 
de sociale werkvoorziening te beheersen? Deze leden zouden gaarne een re-
actie ontvangen op de stelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten dat het volumebeleid in de zin van een stringenter toelatingsbeleid ma-
cro-economisch geenszins tot besparingen hoeft te leiden. Zullen de kosten 
in andere sectoren van het maatschappelijk leven hierdoor inderdaad stij-
gen? Welke argumenten heeft de Staatssecretaris om de budgettaire opera-
tie in dezen te rechtvaardigen? Toont de groei van het aantal werknemers 
binnen het stelsel waarin de gemeenten in medebewind de WSW uitvoeren 
niet aan dat de kosten- en volumebeheersing ook binnen de huidige regeling 
aan de huidige verwachtingen kan voldoen? Om letterlijk een vraag van de 
VNG te citeren: «Haalt deze feitelijke ontwikkeling niet het fundament weg 
onder het voorgestelde beheersingssysteem en leidt zij niet tot de conclusie 
dat een grotere doelmatigheid en kostenbeïnvloeding niet afhankelijk is van 
een centraal gestuurd systeem»? 

Deze leden vroegen vervolgens welk verweer de Staatssecretaris heeft te-
gen het verwijt dat de rijksconsulent, in plaats van te functioneren als advi-
seur, nu wordt opgezadeld met de status van controleur vóóraf? Past dat wel 
in het gehandhaafde risicomijdend beleid? Zou een en ander niet kunnen 
uitdraaien op een toename van de totale kosten van de sociale werkvoorzie-
ning? In hoeverre is de meermalen uitgesproken zorg reëel dat als gevolg 
van de onderhavige wetswijziging het aantal werkobjecten van de WSW zal 
worden verminderd, doordat vooraf het oordeel van een rijksconsulent over 
de projecten moet worden gevraagd? 

De vergroting van de doelmatigheid, zo zeiden hierna de leden van de 
P.P.R.-fractie, wordt geheel in verband gebracht met het medebewind dat de 
gemeente- dan wel schapsbesturen over de WSW voeren. Er wordt in dit 
verband gesproken over het wegnemen van een onevenwichtigheid (memo-
rie van toelichting, blz. 17). Deze onevenwichtigheid zou eruit bestaan dat de 
gemeentebesturen geen wezenlijke mogelijkheden zouden hebben om in 
betekenende mate kostenbeïnvloedend op te treden. Door in hoofdstuk VIM 
van het wetsontwerp een aantal stringent geformuleerde artikelen op te ne-
men, krijgt in feite de Minister c.q. de Staatssecretaris van Sociale Zaken de 
mogelijkheid om in betekenende mate kostenbeïnvloedend (dat is kostenbe-
perkend) op te treden. 

Meent, vroegen deze leden, de Regering dat een dergelijk centraal gefor-
muleerd beleid in voldoende mate kan zijn toegesneden op de feitelijke situ-
atie in de verschillende werkvoorzieningsschappen? Bestaat niet het gevaar 
dat het stringente beleid, dat in het kader van de kostenbeheersing wordt ge-
voerd en dat gericht is op beperking van de groei van de kosten tot 2 pro-
cent, naar verschillende werkvoorzieningsschappen onredelijk kan uitwerken 
en een ongewenste invloed zal hebben op de taakstelling van de werkver-
banden? Deze leden zeiden bevreesd te zijn voor de effecten van de vergro-
ting van de beïnvloedingsmogelijkheden van de centrale overheid op de 
toepassing van de WSW. Een slagvaardig en op de werknemers van de ver-
schillende werkplaatsen gericht beleid dreigt hierdoor verloren te gaan. Het 
brengen van de gemeentelijke uitgaven ter zake van de sociale werkvoorzie-
ning onder één zelfde stelsel van normen en waarden kan zeer wel eerder 
stagnerend en kostenverhogend werken dan stimulerend en kostenverla-
gend. 

Is er, vroegen deze leden vervolgens, vanuit de rijksconsulentschappen 
voor complementaire sociale voorzieningen aangedrongen op de vergroting 
van de beïnvloedingsmogelijkheden van de rijksoverheid op de uitgaven 
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voor de sociale werkvoorziening? Zo neen, op grond van welke concrete 
aanwijzingen is dan het voornemen gebaseerd o m de beïnvloedingsmoge-
li jkheden van de r i jksoverheid te vergroten? 

Ook de leden van de C.P.N, fractie vroegen of de door de Staatssecretaris 
voorgestelde kostenbeïnvloeding en bi jstur ing van beleid niet tot gevolg zal 
hebben dat de werkgelegenheid in de WSW-projecten in gevaar komt. 

Bij deze leden bestond voorts grote onduidel i jkheid over de positie van de 
ri jksconsulenten bij de ui tvoer ing van de WSW. In de memor ie van toel ich-
t ing bij de wet van 1969 werd de taak van deze ri jksconsulent omschreven 
als «voorl ichter en adviseur» en als schakel tussen de ri jksoverheid en de ge-
meenten. Deze leden kregen echter de indruk dat hiervan nu word t afgestapt 
en dat de ri jksconsulent een toezichthoudende functie, met ver gaande be-
voegdheden, krijgt toebedeeld. Is die indruk juist? Op grond van welke over-
wegingen is die wi jz ig ing doorgevoerd? Deze leden wi lden in dit verband 
ook met name wijzen op het voorgestelde artikel 42b, eerste l id, waar in 
word t bepaald dat ten aanzien van belangri jke uitgaven het voorafgaande 
schrifteli jk advies van de ri jksconsulent moet zijn verkregen. Wat zijn de ge-
volgen voor de gemeenten als het advies van de consulent ter zake niet 
word t opgevolgd? Wordt de ri jksconsulent door deze wetswi jz ig ing niet tot 
verlengstuk van het beleid van de r i jksoverheid en dreigt daarmee de eigen 
verantwoordel i jkheid van de gemeenten niet in het gedrang te komen? 

De aanwijzing van werkobjecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af, of het maken van een on-
derscheid tussen baten en niet-baten opleverende objecten, zoals de Rege-
ring in artikel 13 voorstel t , uiteindeli jk toch niet een negatief f inancieel resul-
taat zal opleveren, met name bij de objecten in de industriële en hoofdar-
beidssector. 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 voor hen toch allerlei voorzieningen dienen 
te worden getroffen zoals huisvest ing, gereedschappen, machines, meubi lair , 
extra toezicht. De overheadkosten zullen derhalve st i jgen, zo meenden zij. 

Deze leden zeiden grote bezwaren te hebben tegen de voorgestelde wijzi-
ging van artikel 13. In de eerste plaats vreesden zij dat het welzijn van de be-
trokken WSW-werknemers bij toepassing van het derde lid onder a ernstig 
zal worden aangetast. Mensen zullen uit hun ver t rouwde werkomgev ing 
worden gehaald, met alle gevolgen van dien. In de tweede plaats zullen ge-
meenten voor de beslissing komen te staan mensen die aangewezen zijn op 
arbeid in de WSW-sfeer n ie t te kunnen plaatsen en anderen te herplaatsen, 
hetgeen f inancieel voor veel gemeenten een onmogel i jkheid zal bli jken te 
zijn. In de derde plaats zullen velen weer terugval len op sociale ui tker ingen, 
wat voor hen een teruggang in inkomen betekent. Anderen zullen uitkerings-
trekkers bl i jven, wat inhoudt dat er voor hen geen enkel perspectief voor de 
toekomst meer is. Deze leden verzochten de Regering dan ook met klem arti-
kel 13 na goed overleg met betrokkenen zodanig te wijzigen dat genoemde 
bezwaren zullen verdwi jnen. 

Deze leden vroegen de Staatssecretaris vervolgens een lijst op te maken 
waar in word t aangegeven welke werkobjecten na de voorgestelde wijzi-
ging niet meer als addit ioneel zullen worden aangemerkt. 

Kan tevens globaal worden aangegeven hoeveel WSW-werknemers thans 
werkzaam zijn op niet-baten opleverende objecten? 

Hoeveel werkobjecten zouden volgens schatt ing van de Regering bij on-
gewijzigde aanneming van artikel 13 komen te vervallen 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? 
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De leden van de C.D.A.-fractie zeiden de achtergrond te begrijpen van 
waaruit artikel 13, vierde lid, is geschreven. Niettemin vroegen zij zich af of 
ertoch geen aanleiding zou kunnen zijn om de thans bestaande additionele 
objecten, gelet op het in het verleden gevoerde beleid en de te verwachten 
consequenties voor de gemeenten, zonder restrictie te handhaven. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen erop, dat in de WSW is vastgelegd 
dat de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van werkobjecten, hetzij in 
de additionele sfeer hetzij in de geldopleverende sfeer, bij de gemeentebe-
sturen berust. Zij merkten op, dat het voeren van een eenduidig beleid op 
praktische gronden, met name door uiteenlopende plaatselijke en regionale 
omstandigheden, moeilijk te verwezenlijken zal zijn. Verschillen in werkgele-
genheidssituatie en verschillen in bevolkingskenmerken zullen altijd de oor-
zaak zijn van een gedifferentieerd beleid. 

Deze leden spraken dan ook de vrees uit, dat de continuïteit van het instru-
ment additionele werkobjecten door het reguleren en uniformeren van het 
aanwijzingsbeleid ernstig gevaar loopt. Daardoor zal vermoedelijk een groot 
aantal gehandicapten niet aan passend werk geholpen kunnen worden. 

Bovendien kunnen, zo vervolgden zij, allerlei verschillen van mening on-
der andere over de vraag of er voldoende gezocht is naar ander passend 
werk en over de vraag welke taken de in artikel 13 genoemde rechtsperso-
nen in elk geval behoren te verrichten - leiden tot een zodanige onduidelijk-
heid over de plaatselijke beleidsvrijheid, dat de te plaatsen personen er na-
delen van zullen ondervinden. 

Al met al drongen de hier aan het woord zijnde leden erop aan, dat de aan-
wijzing van de additionele werkobjecten zodanig geregeld dient te worden, 
dat deze ook in de toekomst een volwaardige plaats in de sociale werkvoor-
ziening zullen kunnen behouden. 

De leden van de D'66-fractie zeiden weinig gelukkig te zijn met de voorge-
stelde maatregel om de plaatsing van werknemers in de z.g. additionele 
werkobjecten zoveel mogelijk te beperken. Uiteen oogpunt van duidelijke 
wetgeving is dit voorstel wel een verbetering, maar voor de betrokken per-
sonen, vooral voor nieuw in de WSW te plaatsen personen, is het een ver-
slechtering ten opzichte van de huidige situatie. In de huidige situatie kun-
nen moeilijk plaatsbare personen aan werk komen bij non-profitinstellingen 
en van daaruit wellicht doorstromen naar het «vrije» bedrijfsleven, wat door 
de voorgestelde maatregel grotendeels wordt afgesloten. Via plaatsing bij 
de niet-geldelijke opbrengst opleverende werkobjecten kunnen zij door mid-
del van herstel en verbetering van hun handicap(s) aantonen, dat zij beter 
plaatsbaar zijn, dan wel kunnen worden, waarbij zij aangetekend dat het hier 
veelal om hoofdarbeiders gaat die elders niet plaatsbaar zijn. Gezien de 
greep die de Minister van Sociale Zaken heeft op de uitgaven van de sociale 
werkvoorziening, vroegen deze leden zich af of de vrees gewettigd is, dat de 
mensen die nieuw in de sociale werkvoorziening geplaatst worden het met 
een mindere beloning dan nu zullen moeten stellen, omdat er geen adequa-
te aanstelling kan plaatsvinden wegens het wegvallen van mogelijkheden 
zoals de additionele werkobjecten. Tenzij de Regering met nadere argumen-
ten komt waaruit blijkt dat hierdoor geen gehandicapten van «arbeid» 
worden afgehouden, wilden deze leden voor handhaving van de niet-gelde-
lijke opbrengst opleverende werkobjecten pleiten. Het is immers een illusie 
te veronderstellen, dat dit tekort aan arbeidsplaatsen kan worden opgevan-
gen door verhoging van het plaatsingspercentage van 2% naar 5% in de 
Wet plaatsing mindervaliden. 

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat vooral veel kritiek bestaat 
op het voorgenomen beleid aangaande de werkobjecten zonder geldelijke 
opbrengst. Zij zouden hierbij de vraag willen stellen of in de huidige WSW 
niet het streven ligt opgesloten werk te zoeken dat bij de gehandicapte werk-
nemer past, in plaats van een werknemer te zoeken die bij het te verrichten 
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werk past, zoals in de normale arbeidsverhouding. Hoe oordeelt de be-
w indsman over de feiteli jke constater ing dat de reeds jaren slechter worden-
de posit ie van gehandicapte werknemers op de arbeidsmarkt ertoe heeft ge-
leid dat steeds meer mensen zijn gaan behoren tot de personenkring van de 
WSW? Is plaatsing in industriële centra niet al geru ime t i jd bijzonder moei-
lijk vanwege de geringe mogel i jkheden van capaciteitsuitbreiding? 

In dit verband zouden deze leden gaarne de navolgende vragen beant-
woo rd wi l len zien. Word t het niet zowel voor publiekrechteli jke rechtsperso-
nen als voor privaatrechteli jke rechtspersonen zonder winstoogmerk onder 
de huidige sociaal-economische omstandigheden bijzonder problematisch 
om nieuwe arbeidsplaatsen te f inancieren? En word t door de bevriezing van 
het aantal addit ionele werkobjecten niet op voorhand een wissel getrokken 
op de concurrerende invloed van de plaatsingsbevorderende en de werkge-
legenheidsverruimende maatregelen van de ri jksoverheid? Dreigt hierdoor 
niet het gevaar dat door het voorgestelde artikel 13 een groot aantal perso-
nen niet aan passend werk geholpen zal kunnen worden? 

Kan ook nader worden ingegaan op de wi ldgroe i die is ontstaan met be-
trekking tot de ui tvoer ing van werken in de zogenaamde addit ionele sfeer? 
In hoeverre heeft de r i jksoverheid zelf hiertoe haar steentje bi jgedragen? 
Kan de groei van de addi t ionele werkverschaff ing alleen op het conto wor-
den geschreven van de (inter)gemeenteli jke bemoeienis van de WSW of 
dient hiervoor ook de r i jksoverheid aansprakelijk te worden gesteld? 

In de discussie over de aanwijzing van addit ionele objecten speelt de cir-
culaire van de Staatssecretaris van 22 maart 1978 een belangri jke rol. Daar-
bij bli jkt dat niet voor iedereen volstrekt duideli jk is wat onder addit ionele 
objecten moet worden verstaan. Kan de Staatssecretaris daarover een een-
duidige interpretatie geven? 

De leden van de P.P.R.-fractie zeiden dat dit onderdeel van het wets-
ontwerp - een meer eenduidige aanwijzing van werkobjecten zonder gelde-
lijke opbrengst - bij hen op de meeste weerstand stuitte. Ofschoon in het 
wetsontwerp niet expliciet de eis word t gesteld dat de in de sociale werk-
voorziening verrichte werkzaamheden een geldeli jke opbrengst moeten 
hebben, is het uit de wetstekst en de memor ie van toel icht ing wel duideli jk 
dat de sociale werkplaatsen maar heel we in ig ru imte kri jgen om werkzaam-
heden te verr ichten waaraan geen geldeli jke opbrengst is verbonden. Daar-
door dreigt een groot aantal werkzaamheden die maatschappeli jk gewenst 
zijn en arbeidsvreugde geven aan tal van werknemers van de werkplaatsen, 
dood te bloeden. 

In de verschil lende commentaren op dit wetsontwerp, met name die uit 
het Noorden van het land, staat dit punt centraal. Een groot aantal addit ione-
le werkobjecten past niet meer in de criteria van artikel 13, derde l id. Hoog-
waard ig werk gaat dan ver loren en maatschappeli jk wenseli jk geachte voor-
zieningen worden niet meer onderhouden. Dit zou wel eens kunnen leiden 
tot de ver loedering van de sociale werkvoorziening. Deze leden waren daar 
in ieder geval bevreesd voor. 

In een aan de Staatssecretaris gerichte brief dd. 6 juni 1980 doet de VNG 
een poging aan deze bezwaren tegemoet te komen door voor te stellen arti-
kelen 13, derde l id, als volgt te wi jz igen: "Het gemeentebestuur, gehoord de 
commiss ie, kan tot wi jz ig ing van een werkobject zonder geldeli jke op-
brengst besluiten, ind ien: 

a. dit voor bepaalde werknemers of voor een dienstbetrekking in aanmer-
king komende personen een meer passende mogel i jkheid biedt o m hun ar-
beid te verschaffen in de zin van artikel 7, eerste l id ; 

b. het werkobject werkzaamheden omvat die behoren tot de taakstell ing 
van de overheid of van een instel l ing zonder winstoogmerk welke zonder 
toepassing van de wet niet tot u i tvoer ing komen.» 

Deze leden vernamen graag de reactie van de Regering op dit voorstel van 
de VNG. 

Tweede Kamerz i t t i ng 1980-1981,16429, nr. 5 12 



Naar de mening van de leden van de C.P.N.-fractie behoort het tot de ver-
antwoordel i jkheid van de gemeenten om te bepalen welke objecten voor de 
WSW in aanmerking komen. Dat geldt ook voor het beleid ten aanzien van 
de z.g. addit ionele objecten. Deze leden meenden dat de inspanningen van 
die schappen die pogen gekwali f iceerd werk te v inden voor de WSW-werk-
nemers gest imuleerd dienen te worden . Zij vreesden dat de werkgelegen-
heid in de WSW-objecten ernstige schade zou worden toegebracht indien 
strak aan het ui tgangspunt zou worden vastgehouden dat de werkzaam-
heden pr imair gezocht dienen te worden in de sfeer van de geldeli jke op-
brengst opleverende objecten. Door aan de gemeenten te hoge eisen te stel-
len wordt het hun onmogel i jk gemaakt de in de wet vastgelegde bevorde-
ringsplicht na te komen. 

Deze leden vroegen zich tegen deze achtergrond ook af of dit uitgangs-
punt wel strookt met de werkel i jkheid waarin vele gemeenten c.q. schappen 
verkeren. Zij wi lden daarbij met name wijzen op de gebieden met een hoge 
werk loosheid, waar een groot aantal mensen, vaak met een niet- industriële 
achtergrond, zich aandienen voor de WSW en waarbi j zeer wein ig geldeli jke 
opbrengst opleverende objecten voorhanden zijn. Is de bewindsman zich er 
voorts van bewust dat de f inanciële situatie van vele gemeenten het onmoge-
lijk maakt werkzaamheden die nu in WSW-verband plaatsvinden tegen gel-
delijke vergoeding te doen plaatsvinden? En heeft hij overwogen deze ge-
meenten financieel zodanig tegemoet te komen dat zij in staat zijn alsnog de-
ze werkzaamheden, al of niet in WSW-verband, te doen uitvoeren? 

Kan de bewindsman een inzicht geven in de gevolgen voor de werkgele-
genheid in WSW-verband indien de objecten zonder geldeli jke opbrengst 
zouden worden afgestoten? 

Overige vragen en opmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeerden of bij de aanvaarding van dit 
wetsontwerp personeelsuitbreiding zal plaatsvinden bij de Directie Comple-
mentaire Sociale Voorzieningen, zowel op het Departement van Sociale Za-
ken als bij de r i jksconsulentschappen. Voorts vroegen deze leden om een 
uitspl i tsing per provincie van de in antwoord 78 van de nota naar aanleiding 
van het verslag over de begrot ing 1981 (16400, XV, nr. 9) gegeven cijfers. 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen zich af waarom de Staatssecretaris 
de aanbevelingen onder 11 en 12 van het advies van de Raad van State niet 
heeft gevolgd. 

De leden van de D'66-fractie zeiden enige onderwerpen in de voorgestelde 
wetswi jz ig ing node te hebben gemist. Zij gaven de Regering in overweging 
de volgende punten bij het nu aanhangige wetsontwerp tot wi jz iging van de 
Wet Sociale Werkvoorziening te betrekken. 

a. Art ikel 23a. Deze begrot ing word t door veel gehandicapten als discr imi-
nerend en betuttelend ervaren. Naar de mening van deze leden ook volko-
men terecht. Daarom stelden zij voor dit artikel zodanig te wi jzigen dat de 
procedure niet «zonder de macht ig ing van de werknemer» toegepast kan 
worden doch uitsluitend «met diens macht ig ing». De huidige bepaling de-
gradeert de werknemers tot tweederangsburgers, die van de wetgever niet 
eens zelf over de eigen verdiensten mogen beschikken om daaruit het dage-
lijks levensonderhoud te bekostigen. Uiteraard gingen deze leden er hierbij 
wel van uit dat het mensen moet betreffen waarvan de geestelijke gesteld-
heid dit toestaat. Indien deze wi jz ig ing niet zonder meer kan worden aange-
bracht, dan verzochten deze leden de Regering h ieromtrent een nadere stu-
die in te stellen en daarover de Kamer zo spoedig mogeli jk te rapporteren. 

b. Verdient het geen aanbevel ing, nu de ri jksconsulent voor complemen-
taire sociale voorzieningen meer invloed op het WSW-gebeuren krijgt, ook 
de WSW-werknemers recht van beroep op grond van artikel 39 toe te ken-
nen? 
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c. Gezien de taak van de sociale werkvoorzieningscommissie ex artikel 4 
vroegen deze leden zich af of het geen aanbeveling verdient om aan het 
tweede lid van dit artikel een bepaling toe te voegen, luidende: «Eén per-
soon op voordracht van het orgaan (de organen) van overleg als bedoeld in 
artikel 24». Wil de overlegstructuur in de WSW gelijke tred houden met de 
ontwikkelingen in het «vrije» bedrijf, dan is het zaak dat ook de direct belang-
hebbenden in de commissie, diezo'n belangrijk stempel op het te voeren be-
leid kan drukken, worden vertegenwoordigd. Daarbij dient bedacht te wor-
den, dat de organisatiegraad in de sociale werkvoorziening niet erg hoog 
ligt. Daarnaast gaven deze leden de Regering in overweging te bepalen, dat 
de commissie verplicht wordt, alvorens zij besluiten neemt die rechtstreeks 
de belangen van de werknemers betreffen, eerst het orgaan (de organen) 
van overleg te horen of deze organen tenminste de vergaderstukken toe te 
zenden, zodat zij hierop desgewenst kunnen reageren. Het moet toch als on-
billijk worden beschouwd, dat de werknemers niet in de gelegenheid wor-
den gesteld mede richting te geven aan het gemeentelijk WSW-beleid. 

d. De leden zeiden voorts in de WSW-regelingen een duidelijke bepaling 
te missen over het mogen verrichten van de werkzaamheden in de vorm van 
deeltijdarbeid. De huidige situatie is, dat de sociale werkvoorzieningscorrv 
missie verzoeken om minder dan 40 uurte werken al dan niet kan honoreren 
op grond van een afweging van medische of sociale indicaties. Zijn deze in-
dicaties er niet, dan heeft de commissie formeel geen handvat het verzoek in 
te willigen; zelfs niet als de verzoeker voor eigen rekening een aantal uren 
minder wil werken en zelfs ook niet, wanneer de omstandigheden van de 
werkvloer de deeltijdarbeid niet in weg staan. Gezien de ontwikkelingen in 
het «vrije» bedrijf gaven deze leden de Regering in overweging in artikel 30 
WSW te bepalen, dat de Minister richtlijnen vaststelt ten aanzien van het uit-
oefenen van de werkzaamheden in de vorm van deeltijdarbeid, terwijl de so-
ciale werkvoorzieningscommissie de nadere werktijden voor het personeel 
dat van deze mogelijkheid gebruik wil maken, vaststelt met inachtneming 
van een dienovereenkomstige beloning. 

De leden van de C.P.N.-fractie nodigden de Staatssecretaris uit in te gaan 
op de specifieke positie van de WSW-objecten in de gemeenten die ressorte-
ren onder de Wevebo en de Wedeka. Zij verwezen daarvoor naar de brie-
ven van deze organisaties aan de bewindsman en de kamercommissie dd. 4 
en 5 november j . l . Wat is het oordeel van de bewindsman over het probleem 
dat in deze objecten vele werknemers werkzaam zijn met een niet-industriële 
achtergrond, waarvoor essentieel werk niet voorhanden is? Op welke wijze 
kan volgens de bewindsman in deze objecten de werkgelegenheid behou-
den worden? Is de bewindsman zich ervan bewust dat, indien er geen oplos-
sing wordt gevonden voor de te verwachten moeilijkheden bij de uitvoering 
van deze wetswijziging, in Oost-Groningen, na de sluiting van Okto en de 
ontslagen bij Avebe, opnieuw een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen 
dreigt? 

ARTIKELEN 

Artikel I 

Artikel 4 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden dat de voorgestelde wijziging van 
artikel 4, tweede lid, hun volledige instemming had. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of het aantal personen, ge-
noemd in het derde lid van dit artikel, niet verhoogd zou dienen te worden 
tot 4 omdat het aantal centrale werknemersorganisaties door toelating van 
de Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel tot de SER thans 4 bedraagt en 
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het in het ver leden kennelijk in de bedoeling heeft gelegen, dat elke centrale 
werknemersorganisat ie in de sociale werkvoorz ieningscommissie moet 
kunnen part ic iperen. 

De leden behorende tot de V.V.D.-f ractie zeiden de verpl icht ing tot aanwi j -
zing van een l id-werkgever in de commissie toe te ju ichen. 

Ook de leden van de D'66-fractie konden zich met de voorgestelde wi jz i-
g ing verenigen. Zij herhaalden hun voorstel aan het tweede lid van dit artikel 
een bepaling toe te voegen, lu idende: «Eén persoon op voordracht van het 
orgaan (de organen) van overleg als bedoeld in artikel 24». 

De leden van de P.P.R.-fractie daarentegen hadden niet begrepen waarom 
word t voorgesteld in de wet de verpl icht ing op te nemen een vertegenwoor-
diger van een werkgeversorganisat ie lid te laten zijn van de sociale werk-
voorzieningscommissie. Tot op heden was dit facultatief. Geven de ervarin-
gen met deze facultatieve regeling aanleiding dit nu verpl icht te stellen? 
Gaarne verkregen deze leden hier meer in format ie over. 

Artikel 13 

De leden van de D'66-fractie merkten op dat het eerste lid van dit artikel 
spreekt over «het gemeentebestuur», waarbi j het «schapsbestuur» is weg-
gevallen, wat zich in het vi j fde lid van dit artikel herhaalt. Is dit een bewuste 
wetswi jz ig ing, daar tevoren over «het gemeente- of schapsbestuur» word t 
gesproken, en zo ja wat is daarvoor dan de reden? 

De leden van de C.D.A.fractie vroegen zich met betrekking tot het gestel-
de in het v i j fde l id van dit artikel af, of het geen aanbeveling verdient om toe-
zeggingen betreffende indienstneming bij gebleken geschiktheid schrifteli jk 
vast te leggen. Bovendien rijst de vraag of het begrip «gedurende korte t i jd» 
niet toch een nadere omschr i jv ing vraagt. Is «korte ti jd» 14 dagen of 6 maan-
den? De ervar ing in de sociale werkvoorziening wi jst uit, dat aanpassing in 
een nieuwe werksituatie niet alleen afhankeli jk is van het soort werk, maar 
nog veel meer van de aard van de (zeer verscheiden) handicaps. Het is een 
vereiste dat met name met dit laatste rekening word t gehouden. Dit zal tot 
duideli jke verschi l len in de duur der proefper iode leiden. Een nadere toel ich-
t ing op dit punt werd door deze leden wenseli jk geacht. 

Artikel 30 

De leden van de D'66-fractie zeiden het streven van de bewindsman om 
meer zaken ook in het orgaan van overleg te kunnen brengen, waarvoor dan 
de mogel i jkheid van het opleggen van gehe imhoud ing moet worden inge-
voerd, te ondersteunen. Zij konden zich situaties voorstel len die geheimhou-
ding vereisen, maar er dient wel zeer spaarzaam van deze mogel i jkheid ge-
bruik gemaakt te worden, daar anders het gevaar niet ondenkbeeldig is, dat 
de leden van het orgaan van overleg ten opzichte van hun achterban onge-
wi ld monddood gemaakt kunnen worden. Daarom vroegen zij zich af of het 
niet gewenst is hiervoor soortgeli jke procedures in te voeren als bij voor-
beeld bij gemeenteraden gelden. Na een discussie kan het orgaan van over-
leg dan zelf bepalen of gehe imhouding en het vergaderen achter gesloten 
deuren al dan niet gewenst is. 

Artikel 42 

In de memor ie van toel icht ing word t voor wat betreft de aanwending van 
een saldo als bedoeld in artikel 42 gesteld dat een toetsingscri ter ium zal z i jn: 
«of de voorgestelde bestemmingen een bedri j fsmatig karakter hebben en/of 
gericht zijn op verbeter ing van de arbeidsomstandigheden». De leden van de 
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C.D.A.-fractie vroegen zich af, gelet op de duidel i jke plaats die het sociaal be-
leid zich in de afgelopen jaren binnen de sociale werkvoorz iening heeft ver-
wo rven , of een aanvul l ing van dit toetsingscr i ter ium niet wensel i jk is in die 
zin, dat eveneens duidel i jk word t aangegeven, dat bestemmingen passen 
b innen, respectieveli jk onderdeel ui tmaken van het sociaal beleid. 

Artikel 42 b 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af waarom in dit artikel nog 
verschil gemaakt word t tussen hoger le idinggevend en stafpersoneel. Zou 
de omschr i jv ing hoger personeel niet voldoende zijn? Volgens de memor ie 
van toel icht ing dient advisering door de ri jksconsulent plaats te hebben 
vanaf het niveau (rang/functie) van hoofdwerkmeester. Deze leden, vroegen 
zich, mede gelet op de verantwoordel i jkheid en eigen beleidsruimte van de 
gemeenten, af of de advisering door de ri jksconsulent niet beperkt dient te 
bl i jven tot een duideli jk hoger niveau, om de gedachten te bepalen: het di-
rect ieniveau. 

Het was de leden van de P.P.R. fractie opgeval len dat dit artikel geen mo-
gel i jkheden biedt voor belanghebbenden o m gehoord te worden over een 
ontwerp-a lgemene maatregel van bestuur. Waarom is deze mogel i jkheid 
niet opgenomen en is de Regering bereid alsnog een dergeli jke bepal ing op 
te nemen? 

De voorzit ter van de commiss ie, 
Hermsen 

De grif f ier van de commissie, 
Eikerbout 
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Bijlage Ontvangen schriftelijke commentaren 

Organen van overleg sociale werkvoorz ien ing te Groningen, te legram dd. 21 
oktober 1980. 

Samenwerk ingsorgaan Gelderse sociale werkvoorzieningsschappen te 
Zutphen, dd. 29 oktober 1980. 

St icht ing Federatie voor sociale werkvoorz ien ing in de provincie Groningen 
te Gron ingen, dd. 3 november 1980. 

Werkverband Buitenobjecten in Oost-Groningen (Wevebo) te Winschoten, 
dd . 4 november 1980. 

Nederlandse vereniging van wegenbouwers te 's-Gravenhage, dd . 5 novem-
ber1980. 

Werkvoorzieningsschap «De Kanaalstreek» (Wedeka) te Stadskanaal, dd. 5 
november 1980. 

Nat ionaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorz iening te 's-Gravenhage, dd. 7 
november 1980. 

Provinciaal werkvoorzieningsschap hoofdarbeiders te Groningen, dd. 7 no-
vember 1980. 

Streekraad Oost-Groningen te Wedde, dd . 7 november 1980. 

Verenig ing van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, dd . 7 november 
1980. 

Dienst Sociale Werkvoorziening te T i lburg , dd . 13 november 1980. 

Werkvoorzieningsschap 'Fivel ingo en omstreken» te App ingedam, dd . 14 
november 1980. 

Buitenobjecten Werkvoorzieningsschap «de Zevensprong» (Buwezo) te Tol-
bert, dd. 14 november 1980. 

Gedeputeerde staten van Gelderland te A rnhem, dd. 14 november 1980. 

Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Ri jnmond te Rotterdam, dd. 17 
november 1980. 
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