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Onderwerp Verzamelbrief februari 2008

Door middel van de Verzamelbrief informeer ik u over relevante ontwikkelingen op het terrein
van werk en inkomen. De brief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

1. Evaluatie objectief verdeelmodel inkomensdeel WWB
2. Participatiefonds
3. Kinderen doen mee!
4. Bijstandsverlening aan ex - minderjarige vreemdelingen
5. Commissie Wsw
6. Wsw: aanleveren van informatie
7. Arrangementenbank CWI

1. Evaluatie objectief verdeelmodel inkomensdeel WWB (zie bijlage)

In het Bestuursakkoord tussen Rijk en VNG is afgesproken om het objectief verdeelmodel,
waarmee bij standsbudgetten over de grotere gemeenten worden verdeeld, te evalueren. Een
goed functionerende financieringssystematiek is immers onmisbaar voor een goede werking
van de WWB.

Op 11 februari zijn het evaluatierapport en de brief met het kabinetsstandpunt aan de Tweede
Kamer gezonden. Op 27 februari vindt een Algemeen Overleg over WWB-zaken plaats,
waarbij deze evaluatie naar verwachting betrokken zal worden. De tekst van de brief aan de
Tweede Kamer treft u aan in bijlage l. Briefen evaluatierapport zijn ook te vinden op het
Gemeenteloket.
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SEO Economisch Onderzoek en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben de evaluatie
uitgevoerd en komen tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

• Het bestuurlijk arrangement (volledige budgettering in combinatie met grotere
beleidsvrijheid) heeft gewerkt. Geadviseerd wordt om niet op zoek te gaan naar een
nieuw model, dit zal opnieuw leiden tot discussies en bestuurlijke onrust. Van belang is
tijdige en uitgebreide communicatie door SZW.

• De wijze waarop de lokale arbeidsmarkt in het model is verwerkt, kan verbeterd
worden.

• Aanbevolen wordt om het vangnet (momenteel onder voorwaarden een aanvulling voor
een tekort van meer dan 10%) te verruimen in combinatie met verscherpte toetsing.

Ik kan mij goed vinden in de combinatie van aanbevelingen. De genoemde aanbevelingen zijn
gericht op het realiseren van bestuurlijke rust, zodat de focus kan liggen op hetgeen waar het
om gaat: het realiseren van de ambitie om 75.000 mensen uit de bijstand te krijgen. Ik heb
daarom aan de Tweede Kamer bericht dat ik de aanbevelingen voortvarend wil oppakken. Een
aantal zaken behoeft uiteraard nog wel nadere uitwerking. Daar zal ik partijen uit het veld,
zoals de VNG bij betrekken.

2. Participatiefonds (zie bijlage)

In een brief aan de Tweede Kamer heb ik, mede namens minister Vogelaar voor Wonen,
Wijken en Integratie en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de hoofdlijnen van het voorgenomen participatiefonds geschetst. Over de
uitwerking van dit fonds wordt verder overlegd, o.a. met de VNG. Gemeenten krijgen vanaf
2009 de beschikking over één grote pot met bijna 2 miljard euro om werklozen aan een baan te
helpen, nieuwkomers in te burgeren en laagopgeleiden scholing te geven. Hiertoe worden
middelen WWB werkdeel, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld. Ik ga ervan uit dat
dit gemeenten in staat stelt mensen beter te helpen participeren. Langdurig werklozen,
laaggeschoolden en vreemdelingen hebben vaak zowel extra scholing als hulp nodig bij het
vinden van een baan. Sociale Zaken stort met circa 1,5 miljard euro aan bestaand W-deel voor
hulp bij het vinden van werk het meeste geld in de participatiepot.

Het voorgestelde fonds is een uitwerking van de afspraak uit het Coalitieakkoord en het
bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten om de schotten weg te halen tussen de
verschillende gemeentelijke geldstromen die gericht zijn op de verhoging van de
arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen meer vrijheid om te
bepalen aan wie ze een aanbod doen en ook hoe dat aanbod eruit ziet. Gemeenten kunnen het
geld uit het fonds onder meer gebruiken voor bijstandsgerechtigden of mensen zonder een
uitkering die aan het werk willen, voor mensen die vrijwillig of verplicht inburgeren, of voor
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mensen die nog onvoldoende opgeleid zijn om maatschappelijk te participeren, bijvoorbeeld
laaggeletterden. Gemeenten beslissen daar zelf over. Belemmeringen om cliënten een
gecombineerd aanbod te doen, worden weggenomen. Gedurende een overgangsfase geldt dat
gemeenten een bepaald bedrag dienen te besteden aan inkoop bij roe's en voor
educatieopleidingen. Gemeenten bepalen zelf wie welke voorziening nodig heeft en
verantwoorden in één keer aan het Rijk over het hele budget.

De inhoud van de brief over het participatiefonds vindt u in bijlage 2.

3. Kinderen doen mee! (zie bijlage)

Op 10 december 2007 heb ik in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd extra middelen
beschikbaar te zullen stellen voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Ik wil gemeenten
graag zo stimuleren dat het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van
armoede deze kabinetsperiode met de helft afneemt. Om te bereiken dat meer kinderen uit
arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten, stelt het kabinet in
2008 en 2009 jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar. De extra middelen worden toegevoegd
aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Met gemeenten die de ambitie delen worden convenanten gesloten over de inzet van
gemeenten en het Kabinet. Op 14 februari jl. is het eerste convenant hierover met de gemeente
Rotterdam gesloten. Het convenant met Rotterdam treft u aan als bijlage 3. Mijn streven is om
uiterlijk eind maart met alle gemeenten (Den Haag, Utrecht, Amsterdam, G27 en overige
gemeenten/VNG) een convenant te sluiten. Om praktische vragen van gemeenten te
beantwoorden over de invulling van het convenant of bijvoorbeeld de informatievoorziening,
maar vooral ook om mogelijkheden te presenteren vanuit (koepel)organisaties uit de sport,
cultuur en onderwijssector (waaronder NOC*NSF, de Cultuurformatie, de Kunstconnectie, de
Kunstfactor, het Jeugdsportfonds en de stichting Leergeld) zal ik een aantal regionale
bijeenkomsten organiseren.

In de meicirculaire 2008 van het gemeentefonds zal deze toevoeging worden verwerkt in het
verdeelstelsel. Om gemeenten een beeld te geven van de orde van grootte van deze middelen,
is op het gemeenteloket en op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een indicatief
overzicht gegeven van hoe de middelen verdeeld worden.
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4. Bijstandsverlening aan ex - minderjarige vreemdelingen

Er hebben mij signalen bereikt dat het voor gemeenten niet in alle gevallen duidelijk is in
welke gevallen bijstand dient te worden verleend aan voormalig alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (hierna ex-AMV-en). In verband daarmee breng ik het volgende onder uw
aandacht.
Een ex-AMV die vóór zijn vijftiende verjaardag in het bezit is gesteld van een
verblijfsvergunning onder de beperking 'alleenstaand minderjarige vreemdeling', én tijdig (dat
wil zeggen: vóór de achttiende verjaardag) een aanvraag voor een vergunning voortgezet
verblijf heeft ingediend, én na zijn achttiende verjaardag nog in afwachting is van een besluit
op deze verblijfsaanvraag 'voortgezet verblijf, wordt op grond van artikel 11, derde lid van
de WWB juncto artikel l van het Besluit gelijkstelling WWB gelijkgesteld met een
Nederlander. Voor deze categorie ex-AMV-en geldt dat zij in beginsel recht hebben op
bijstand gedurende de behandeling van de aanvraag en tijdens de duur van een aantal van de
aangewende rechtsmiddelen.

5. Commissie Wsw is ingesteld (zie bijlage)

De commissie voor de fundamentele herbezinning Wsw is van start gegaan onder leiding van
voormalig Minister van SZW Bert de Vries. De commissie zal zich buigen over de vraag hoe,
bij gelijkblijvende budgettaire middelen, de participatie te bevorderen - liefst zo regulier
mogelijk - van mensen die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen bemachtigen en
behouden, maar wel tot zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn. De commissie is gevraagd
voor l juli 2008 met haar advies te komen. Voor de volledige opdracht aan de commissie en
samenstelling van de commissie verwijs ik naar de bijgevoegde instellingsregeling (bijlage 5).

6. Wsw: aanleveren van informatie (zie bijlage)

In de Verzamelbrief van januari 2008 bent u in bijlage 9 geïnformeerd over het indienen van
de verantwoordings- en beleidsinformatie over de Wsw in 2008. Deze informatie heeft tot
vragen uit de uitvoering geleid. Naar aanleiding hiervan is de informatie aangepast en de
herziene versie vindt u in bijlage 6.
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7. Arrangementenbank CWI (zie bijlage)

In de Verzamelbrief van november 2007 is gemeld dat het CWI bezig was met een
Arrangementenbank waarin alle informatie op het terrein van werk, inkomen en scholing op
een transparante manier zou worden ontsloten en die inzetbaar zou zijn voor het bevorderen
van de arbeidsparticipatie. De Arrangementenbank is inmiddels gereed. Begin maart is de
Arrangementenbank beschikbaar voor gebruik door de ketenpartners. Dit nieuwe instrument
geeft een totaaloverzicht van opleidingen, subsidies en andere regelingen om werkzoekenden
aan de slag te helpen en werkgevers te faciliteren bij het zo snel mogelijk vervullen van
vacatures. De Arrangementenbank selecteert alle relevante regelingen, de werkcoach stelt
daaruit, samen met en voor de cliënt, een passend arrangement samen. Zie voor meer
informatie bijlage 7.

Wilt u de Verzamelbrief in het vervolg digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam,
gemeente, functie en e-mail adres naar Verzamelbrief@minszw.nl.
Voor vragen met betrekking tot de Verzamelbrief kunt u een e-mail sturen naar
gemeenteloket@minszw.nl.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A. Aboutaleb)


