Wijziging Regeling arbeidsinpassing en begeleiding
sociale werkvoorziening
SZW
Wijziging Regeling arbeidsinpassing en
begeleiding sociale werkvoorziening in
verband met de aanpassing van het
percentage voorrangsruimte
begeleid werken voor het jaar 1999

gebruikt voor het bij voorrang aangaan van arbeidsovereenkomsten voor
zover hiervoor betrokkenen beschikbaar zijn. Dit percentage, dat voor
1998 was vastgesteld op 15, wordt
voor 1999 verhoogd tot 25.
30 september 1998/nr. AM/RAW/98/
Deze verhoging houdt verband met
26555
de extra middelen (f 200 mln.) die in
Directie Arbeidsmarkt
het Regeerakkoord ter verkorting van
de WSW-wachtlijst ter beschikking zijn
De Minister van Sociale Zaken en
gesteld. Hiermee dient in het jaar 2002
Werkgelegenheid,
een uitbreiding van tussen de 4000 en
5000 extra WSW-plaatsen te zijn gereBesluit:
aliseerd. Deze volume-uitbreiding
vindt de komende vier jaar gefaseerd
Artikel I
plaats, waarbij voor 1999 f 50 mln.
Artikel 2 van de Regeling arbeidsinpas- extra ter beschikking wordt gesteld,
sing en begeleiding sociale werkvoorhetgeen leidt tot een verhoging met
ziening1 wordt als volgt gewijzigd:
de taakstelling met 1159 plaatsen
a. Voor de huidige tekst van artikel 2
(standaardeenheden). Gezien het
wordt, ter aanduiding van het eerste
belang dat wordt gehecht aan de
lid, het cijfer ’1’ geplaatst.
bevordering van de toepassing van het
b. Na het eerste lid wordt een tweede begeleid werken is, na overleg met de
lid toegevoegd, luidende:
Vereniging van Nederlandse
2. Voor het jaar 1999 wordt het deel
Gemeenten, besloten de extra arbeidsvan de door het gemeentebestuur op
plaatsen uit het Regeerakkoord bij
te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2
voorrang te bestemmen voor het aanvan het besluit, vastgesteld op 25%
gaan van arbeidsovereenkomsten
van de plaatsingen.
bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet.
Uitgaande van een reguliere instroom
Artikel II
in de sociale werkvoorziening van 5000
Deze regeling treedt in werking met
personen per jaar, betekent dit dat
ingang van 1 januari 1999.
25% van de plaatsingen vanaf de
wachtlijst bij voorrang dient te worden
Deze regeling zal met de toelichting in benut voor het aangaan van arbeidsde Staatscourant worden geplaatst.
overeenkomsten.
Ten aanzien van het realiseren van
’s-Gravenhage, 30 september 1998.
dit percentage geldt het volgende. Bij
De Minister voornoemd,
het toezicht op de uitvoering zullen
K.G. de Vries.
uitdrukkelijk specifieke omstandigheden van de gemeente worden meege1 Stcrt. 1997, 215.
wogen in het geval het percentage van
25 onverhoopt niet wordt gerealiseerd.
Toelichting
Hierbij wordt gedacht aan het niet
halen van genoemd percentage in het
In artikel 2 van het Besluit arbeidsingeval er, ondanks de aantoonbare
passing en begeleiding sociale werkinspanning van de gemeenten, niet
voorziening is aangegeven dat bij
genoeg arbeidsplaatsen voor begeleid
ministeriële regeling jaarlijks wordt
werkers kunnen worden gevonden en
bepaald welk deel van de door het
het geval dat zich onvoldoende begegemeentebestuur op te vullen vacatu- leidingsorganisaties aandienen om
reruimte voor het aangaan van nieuwe genoemd percentage te halen.
WSW-dienstbetrekkingen of arbeidsovereenkomsten bedoeld in de hoofd- De Minister van Sociale Zaken en
stukken 2 en 3 van de Wet sociale
Werkgelegenheid,
werkvoorziening, ten minste wordt
K.G. de Vries.
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