Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop
arbeidsvoorziening door gemeenten
SZW
11 februari 1998/nr. AM/ARV/98/329
Directie Arbeidsmarkt
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 137a, tweede lid, van
de Algemene bijstandswet, artikel 59a,
tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers,
artikel 59a, tweede lid, van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen en de artikelen 3, derde,
vierde en vijfde lid, en 5, tweede en
derde lid, van het Besluit inkoop
dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten;
Besluit:
De Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten1 wordt
gewijzigd als volgt:
Artikel I
A
In artikel 2, eerste lid, wordt ’de
bedrijfsvereniging’ telkens vervangen
door: het Landelijk instituut sociale
verzekeringen.
B
In artikel 3 vervalt ’door het vervullen
van militaire dienstplicht of in plaats
daarvan vervangende dienst of’.
C
Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4
Voor het jaar 1998 is het voor uitkeringen beschikbare bedrag 105,5 miljoen
gulden.
D
Artikel 4a komt te luiden:
Artikel 4a
Als gemeenten, bedoeld in de artikelen 137a, tweede lid, van de Abw, 59a,
tweede lid, van de Ioaw, en 59a, tweede lid, van de Ioaz, worden voor de
verdeling van het bedrag genoemd in
artikel 4 aangewezen:
a. de gemeenten Almelo, Amsterdam,
Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag,
Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen,
Helmond, Hengelo (O), Leeuwarden,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotter-

dam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo
en Zwolle, en
b. de gemeenten Alkmaar, Almere,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Assen, Bergen op
Zoom, Brunssum, Capelle aan den
IJssel, Delft, Delfzijl, Den Helder, Doetinchem, Ede, Emmen, Geleen,
Gorinchem, Gouda, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heerenveen,
Hellevoetsluis, Hilversum, Hoogeveen,
Hoogezand-Sappemeer, Hoorn,
Kerkrade, Landgraaf, Lelystad,
Maassluis, Middelburg, Nieuwegein,
Noordoostpolder, Oosterhout, Oss,
Purmerend, Rheden, Ridderkerk, Rijswijk (Z-H), Roermond, Roosendaal, Sittard, Smallingerland, Sneek, Spijkenisse, Stadskanaal, Terneuzen, Tiel,
Veenendaal, Velsen, Vlaardingen, Vlissingen, Waalwijk, Wageningen, Weert,
Zaanstad, Zeist, Zoetermeer, Zutphen
en Zwijndrecht.
E
Artikel 4b komt te luiden:
Artikel 4b
1. Van het in artikel 4 genoemde
bedrag wordt 55,5 miljoen gulden met
inachtneming van artikel 3, zesde lid,
van het besluit, naar evenredigheid
van de aantallen uitkeringsgerechtigden verdeeld over de gemeenten
genoemd in artikel 4a, onderdeel a.
2. Van het in artikel 4 genoemde
bedrag wordt 50 miljoen gulden, in
afwijking van artikel 3, zesde lid, van
het besluit, op gelijke wijze verdeeld
over alle gemeenten genoemd in artikel 4a.
F
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5
1. Burgemeester en wethouders van de
gemeenten, bedoeld in artikel 4 van de
Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten, zoals
deze regeling luidde tot inwerkingtreding van deze regeling, doen vóór 20
september 1998 aan de Minister opgave van de met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesloten overeenkomsten en de daarmee verband
houdende uitgaven en ontvangsten.
2. De jaaropgave en de verklaring van
de deskundige, bedoeld in arkel 5,
tweede lid, van het besluit zijn voor
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het jaar 1997 ingericht overeenkomstig
de modellen die zijn vastgesteld bij de
regeling, zoals de regeling luidde tot
inwerkingtreding van deze regeling.
De door de minister daartoe in
genoemde modellen opgestelde nadere regels inzake de verklaring en het
onderzoek dat resulteert in deze verklaring zijn van toepassing.
3. De opgave, bedoeld in artikel 3,
derde lid, van het besluit, de jaaropgave en de verklaring van de deskundige,
bedoeld in artikel 5, tweede lid, van
het besluit en het onderzoek dat resulteert in de verklaring, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit zijn
voor het jaar 1998 ingericht overeenkomstig de in de bijlagen bij deze
regeling behorende modellen.
G
Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6
De peildatum, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit is voor het jaar
1998 vastgesteld op 1 januari 1997.
Artikel II
Op of omstreeks 15 februari 1998 verleent de minister een voorschot aan de
gemeenten Dordrecht, Haarlem,
Heerlen, Leiden, Schiedam en Venlo
overeenkomstig artikel 4b, onderdeel
b, van de Uitvoeringsregeling inkoop
arbeidsvoorziening door gemeenten,
zoals de regeling luidde tot inwerkingtreding van deze regeling.
Artikel III
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 januari 1998.
2. De bij deze regeling behorende bijlagen liggen ter inzage bij het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 februari 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.
1 Stcrt.

1997, 29. Laatstelijk gewijzigd bij regeling 14 oktober 1997, Stcrt. 1997, 201.
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Toelichting
Algemeen
Het besluit van 11 februari 1998, houdende wijziging van het Besluit inkoop
dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten noopt tot
aanpassing van de Uitvoeringsregeling
inkoop arbeidsvoorziening door
gemeenten. In de nota van toelichting
bij voornoemd besluit is uitvoerig ingegaan op het gewijzigde besluit en is
ook in grote lijnen reeds aangegeven
welke wijzigingen in de
Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten worden
doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de verdeling van de beschikbare middelen – voor het jaar
1998 is 50 miljoen aan die middelen
toegevoegd – over een grotere doelgroep van gemeenten. De verdeling
van de middelen is zodanig vorm gegeven, dat binnen de totale doelgroep
een deelverzameling van gemeenten
een nader accent krijgt (artikel I,
onderdelen C tot en met E).
In het Besluit inkoop dienstverlening
Arbeidsvoorzieningsorganisatie door
gemeenten is met ingang van 1 januari
1998 ook een bepaling over informatievoorziening van de gemeenten aan
de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid opgenomen (artikel
8, vierde lid, van genoemd besluit). Op
dit moment is nog overleg gaande,
waaronder ook met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, over de wijze
waarop aan genoemde bepaling invulling wordt gegeven. Zodra hieromtrent
meer duidelijkheid bestaat zal de onderhavige regeling hierop worden aangepast. Aan de gemeente zal in ieder
geval geen informatie worden
gevraagd over perioden die bij inwerkingtreding van genoemde wijziging
reeds zijn verstreken.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdelen A en B Deze wijzigingen hebben betrekking op enige
wettechnische aspecten. Zo is de bedrijfsvereniging inmiddels opgegaan in
het Landelijk instituut sociale verzekeringen (artikel I, onderdeel A) en is de
dienstplicht en vervangende dienstplicht vervallen (artikel I, onderdeel B).
Artikel I, onderdelen C tot en met E In
de onderdelen C tot en met E is het
beschikbare bedrag voor 1998 en de
verdeling over de in onderdeel D

genoemde gemeenten geregeld. De
verdeling van het beschikbare budget
over 1998 is weergegeven in het overzicht ’Verdeling van de middelen over
de 86 inkoopgemeenten’, welk overzicht achter de toelichting op deze
regeling is opgenomen. Op welke
wijze tot de keuze van de gemeenten
en de verdeling van de beschikbare
gelden over deze gemeenten is gekomen is reeds uitvoerig toegelicht in de
nota van toelichting bij het Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorziening door gemeenten. De aangewezen gemeenten ontvangen
voorschotten op het beschikbare
bedrag overeenkomstig artikel 6 van
eerdergenoemd besluit. Definitieve
vaststelling van de uitkering aan de gemeente vindt plaats overeenkomstig
artikel 7 van het besluit. Artikel 8 van
het besluit geeft regels met betrekking
tot de inrichting van de administratie
en artikel 9 behandelt het lager vaststellen of intrekken van de uitkering
alsmede terugvordering.
Artikel I, onderdeel F In dit artikel is de
termijn van indiening van de jaaropgave 1997 en de daarbij behorende accountantsverklaring geregeld (vóór 20
september 1998) voor de gemeenten
die over 1997 geld hebben ontvangen
in het kader van het Besluit inkoop
arbeidsvoorziening door gemeenten.
Het betreft allereerst de gemeenten
Almelo, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Den Bosch, Den Haag, Deventer,
Enschede, Eindhoven, Groningen,
Helmond, Hengelo (O), Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam,
Tilburg, Utrecht en Zwolle. Voor deze
gemeenten gelden de reeds vastgestelde modellen voor het jaar 1997,
zoals deze destijds zijn opgenomen bij
de regeling. Verder betreft het de gemeenten Dordrecht, Haarlem, Heerlen,
Leiden, Schiedam en Venlo.
Voor deze laatste groep gemeenten
gelden afwijkende modellen. Deze
modellen zijn destijds vastgesteld op
basis van artikel II van de wijziging van
de Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten van 14
oktober 1997 (Stcrt. 201). Ook deze
modellen blijven voor het jaar 1997
gehandhaafd. Aan de betreffende
gemeenten zijn destijds de van toepassing zijnde modellen verstrekt.
De termijn van indiening van de jaaropgave 1998 en de daarbij behorende
accountantsverklaring is overigens
geregeld in artikel 5 van het eerdergenoemde besluit.
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Artikel I, onderdeel G In artikel I,
onderdeel G, is de peildatum van het
aantal uitkeringsgerechtigden in de
aangewezen gemeenten voor het jaar
1998 geregeld.
Artikel II Artikel II is nodig om de
aldaar genoemde gemeenten over
1997 nog het hun toekomende resterende voorschot te verstrekken. Deze
zes gemeenten waren in de loop van
1997 toegevoegd aan de oorspronkelijke negentien inkoopgemeenten in het
kader van het grotestedenbeleid. De
tijdsspanne tot het einde van dat jaar
was te kort om het volledige bedrag te
bevoorschotten. Zij ontvangen daarom
het resterende voorschot voor de
inkoopcontracten 1997 in 1998.
Artikel III Deze regeling treedt met
terugwerkende kracht gelijktijdig met
het Besluit inkoop dienstverlening
Arbeidsvoorziening door gemeenten
met ingang van 1 januari 1998 in werking. In de nota van toelichting bij
voornoemd besluit is reeds aangegeven dat aan de terugwerkende kracht
geen nadelige gevolgen zijn verbonden voor de aangewezen gemeenten.
De bij deze regeling behorende bijlagen met modellen voor het jaar 1998
zullen aan de gemeenten die in deze
regeling zijn genoemd (artikel 4a) worden toegezonden. Voorts liggen de bijlagen ter inzage in de bibliotheek van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De bijlage bestaat
uit vier modellen, te weten: de opgave
van de aangegane verplichtingen door
gemeenten, de jaaropgave, de
modelaccountantsverklaring en de toelichting ten behoeve van de accountantscontrole.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.
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