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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZA-
KEN1 

Vastgesteld 8 april 1981 

De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op dat in de zwakkere regio's 
gemeenten of schappen bestaan die werkobjecten zonder geldelijke op-
brengst hebben gecreëerd als additioneel (bij voorbeeld onderhoud van en 
aanvullende voorzieningen) op aangelegde objecten van aanvullende werk-
gelegenheid. Indien het voorliggende wetsontwerp tot wet zal worden ver-
heven zal deze vorm van werkvoorziening met een aanzienlijk exploitatiete-
kort te kampen krijgen. Immers voor de desbetreffende soort additionele ob-
jecten geeft de rijksoverheid geen volledige vergoeding en in het normale 
budget kunnen door de slechte financiële toestand geen extra voorzieningen 
worden getroffen. 

De aan het woord zijnde leden vroegen of - terwi l le van de betrokken 
WSW-werknemers - in goed overleg alsnog een additionele vergoeding kan 
worden gegeven, aangezien deze vorm van werkvoorziening anders beëin-
digd dreigt te worden. 

Zij merkten vervolgens op dat meer en meer gezocht wordt naar onbe-
taald werk bij privaatrechtelijke personen of instellingen zonder winstoog-
merk om werklozen aan zinvolle bezigheden te kunnen helpen (met behoud 
van de uitkering). Soms betreft het produktie van goederen en diensten te-
gen een bepaalde vergoeding. 

In hoeverre zou deze nieuwe ontwikkeling concurrerend kunnen zijn 
voor de sociale werkvoorziening? 

Of ligt hier wellicht een mogelijkheid voor werkvoorzieningsschappen en 
sociale werkplaatsen om de twee bijzondere categorieën werknemers be-
hulpzaam te zijn met het aandragen van gepaste bezigheden binnen één or-
ganisatie onder hetzelfde regime? 

Deze leden memoreerden dat er in de Wet Arbeidsvoorziening Gehandi-
capten - thans als voorontwerp bij de SER in studie - van wordt uitgegaan 
dat die regeling stabiliserend zal werken op het bestand WSW-werknemers. 

Zij stelden de vraag of het groeiend aantal gehandicapte personen waar-
voor de bedrijven geen geschikte werkzaamheden meer hebben of kunnen 
scheppen, echter niet veel groter is dan de verhoging van hun aantal die in 
genoemde regeling ligt besloten. 

De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op dat het Provinciaal 
Werkverband voor hoofdarbeiders in Groningen voor 20% van de kosten 
van de additionele objecten geen subsidie ontvangt. Hoewel hiervan 80% 
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wel wordt vergoed als kosten voor sociale zorg, vroegen zij waarom daar al 
gehandeld is alsof de nieuwe wetgeving reeds van kracht is. Kan het relatief 
kleine restant alsnog worden vergoed? 

Voorts betreurden de aan het woord zijnde leden dat de bewindsman ten 
aanzien van de samenstelling der adviescommissie een behoudend stand-
punt inneemt en de Vakcentrale van Middelbaar en Hoger personeel niet wil 
opnemen. 

De in het kader van de Wet op de Sociale Werkvoorziening in het leven ge-
roepen werkplaatsen richten zich ook op hoofdarbeiders, bovendien zijn de 
inbreng en het begrip van degenen die leiding geven van groot belang voor 
de betrokkenen. Daarom zou naar de mening van deze leden participatie van 
de VMHP een goede zaak zijn. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat de kern van de on-
derhavige wijziging huns inziens gelegen is in de wil tot beheersing van de 
kosten. Zij vroegen zich af wie hiervan de nadelige gevolgen zal ondervin-
den; de gemeenten, de geplaatsten of, naar zij vreesden, beide. 

Naar aanleiding van de uitspraak van Staatssecretaris De Graaf «Dan kan 
het niet zo zijn dat voor de sociale werkvoorziening ongelimiteerde collectie-
ve middelen ter beschikking worden gesteld.» (Handelingen Tweede Kamer, 
blz. 3905 kolom 3), vroegen deze leden welke bezuinigingen gerealiseerd 
worden, wanneer er minder mensen in het kader van de Wet Sociale Werk-
voorziening geplaatst worden, dan wel een aantal mensen ontslagen wordt. 
Immers, wanneer deze mensen niet in het kader van de WSW werken genie-
ten zij een uitkering in het kader van één der sociale wetten of van de Bij-
standswet. Dat zijn ook collectieve middelen, alleen staan ze niet altijd op de 
rijksbegroting. 

In dit verband vroegen zij ook naar het standpunt dat de rijksconsulent (in 
opdracht van de Minister) kan innemen. Zouden toenemende tekorten de 
rijksconsulent - of gemeenten - in de verleiding kunnen brengen men-
sen aan de regeling van de WSW te onttrekken en onder de werking van de 
Werkloosheidswet te brengen? 

De aan het woord zijnde leden hadden de indruk gekregen dat de Staats-
secretaris van mening is dat gemeenten de hen in artikel 7 WSW opgelegde 
plicht onverkort moeten nakomen (zie memorie van toelichting blz. 18, 5de 
alinea). 

Zij stelden de vraag of en in hoeverre deze aan de gemeenten opgelegde 
plicht afhankelijk kan zijn van de budgettaire positie van de gemeenten. In-
dien die verplichting hiervan onafhankelijk is, vroegen deze leden waarom 
dat het geval is, aangezien het Rijk bij deze en andere wetten haar eigen bud-
gettaire positie wel een overwegende rol laat spelen (zie memorie van ant-
woord blz. 4 boven). 

De Staatssecretaris heeft in 1978 al een circulaire doen uitgaan, waarin hij 
aandringt op verscherping van de beoordeling van geen - baten - opleve-
rende objecten (beleid ten aanzien van WSW-objecten zonder geldelijke op-
brengst, 22 maart 1978). Hoeveel bezuiniging heeft deze maatregel tot dus-
verre opgeleverd? 

De aan het woord zijnde leden haalden een zinsnede aan uit het advies dat 
de raad voor de Gemeentefinanciën op 12 september 1980 heeft uitge-
bracht: «Volgens een schatting van de raad zouden, ingeval de gemeenten 
voor alle werkobjecten welke geen geldelijke opbrengst opleveren een kos-
tendekkende exploitatie zouden moeten waarborgen, de extra lasten in 1981 
voor de gemeenten in hun totaliteit kunnen oplopen tot ongeveer 70 min. 
gulden.» 

Zij vroegen vervolgens of de Staatssecretaris dit bedrag (aannemende dat 
de schatting juist is) wil bezuinigen op de WSW en het op de gemeenten wil 
afwentelen. Acht het kabinet dit mogelijk, gelet op de kortingen op de uitke-
ringen uit het Gemeentefonds volgens Bestek'81, de kortingen op de onder-
wijsuitkeringen, het nog steeds achterblijven van de vergoedingen op grond 
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van de Wet uitkering wegen, het niet volledig compenseren van de volle 
prijscompensatie voor verschillende doeluitkeringen en de onlangs aange-
kondigde (kamerstuk 16714) ombuigingen van het Gemeentefonds ad f145 
min.? 

Artikel 13 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zouden gaarne vernemen of in arti-
kel 13, lid 2, bedoeld wordt dat de werkobjecten na aftrek van subsidies 
«kostendekkend» moeten zijn. 

Indien dit niet het geval is, kan dan bij de toepassing van artikel 13, lid 2, 
bij de verlening van diensten aan bij voorbeeld «artikel-12-gemeenten» (arti-
kel 12 Financiële Verhoudingen wet 1960) de budgettaire situatie toch een 
rol spelen? Voorts vroegen zij in hoeverre voor de bepaling van artikel 13, lid 
3, de budgettaire positie van de gemeente van invloed is. 

V 3rschuldigde b.t.w. 

De aan het woord zijnde leden merkten op dat de Minister van Financiën in 
juni 1980 meedeelde dat voortaan b.t.w. verschuldigd is over aan gemeen-
ten te verlenen diensten. Het gaat hierbij bij voorbeeld om het onderhoud 
van zwembaden en sportvelden, aangezien de gemeenten deze taken niet 
zouden uitvoeren als overheid. 

Kan de Staatssecretaris aangeven welke de consequenties hiervan zijn? 
Naar aanleiding van het gestelde op blz. 20 van de memorie van antwoord 

vroegen zij hoeveel mensen thans in het kader van de WSW bij de rijksover-
heid werkzaam zijn. 

In hoeveel tijd wordt dit aantal teruggebracht? 
Worden daarvoor echte formatieplaatsen geschapen? Zo ja, binnen welk 

budgettair kader? 

De leden van de fractie van de V.V.D. behielden zich het recht voor bij de 
openbare behandeling van wetsontwerp 16429 nader in te gaan op met dit 
onderwerp verband houdende onderwerpen. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier voor dit verslag, 
Sprey 
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