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tussenstand 
Eerste Kamer realiseert verbeteringen 
in Wet werk en bijstand 

Na forse kritiek vanu it de Eer
ste Kamer op de Wet werk en 
bij stand (opmerkelijk genoeg 
ook van het CDA) heeft 
staatssecretaris Rutte van 
Sociale Zaken een aantal toe
zeggingen gedaan di e een 
verbetering betekenen voor 
de gemeenten en de bijstands
ontvangers . De wet is vervol
gens aangenomen door die 
Eerste Kamer (met tegenstem 
van SP, GroenLinks en vijf 
van de negentien PvdA
senatoren) en gaat nu dus de
finitief uitgevoerd worden. 
De belangrijkste toezeggin
gen die Rutte gedaan heeft, 
houden het vo.l gende in . 

• Cliënten van zevenenvijftig 
en een half jaar en ouder, waar
van na een eerste toets is vast
gesteld dat ze geen perspectief 
hebben op de arbeidsmarkt, 
krijgen geen arbeidsplicht op
gelegd. Gelet op de huidige 
economische en arbeidsmarkt-

situatie kan voor deze categorie 
een verdere toetsing op een even
tuele toekomstige arbeidsplicht 
achterwege b.lijven. Periodiek zal 
worden bezien of de arbeidsmarkt 
zodanig verandert, dat de arbeids
plicht voor ouderen (het gaat dan 
om nieuwe gevallen) wél reëel 
wordt. 

• Het overgangsregime voor 
(categoriale) bijzondere bij 
stand voor chronisch zieken en 
gehandicapten wordt verlengd 
tot en met het jaar 2005 . Op 
1 januari 2006 zal vervolgens 
het nieuwe systeem van hef
fingskortingen worden in
gevoerd . Dit betreft oude geva.l 
len. In overleg met de VNG zal 
een handreiking voor gemeen
ten worden opgesteld voor de 
toepassing van bij zondere bij
stand voor nieuwe gevallen, 
waarbij voorkomen dient te 
worden dat de moge.lijkheden 
van bij zondere bij stand niet 
worden benut. 

Uitgebreide SP-toelichting volgt 

• Voor alleenstaande ouders 
geldt dat de gemeente bij de 
beoordeling van een eventuele 
arbeidsplicht niet alleen geob
jectiveerde criteria toepast, maar 
ook de specifieke gevalsomstan
digheden , waaronder de wens 
van de ouder om de zorgplicht te 
laten voorgaan. 

• De gemeenten hoeven geen 
80 procent van de reïntegratie
projecten aan te besteden op de 
particuliere markt, maar slechts 
70 procent. Over twee jaar wordt 
bekeken of de reïntegratiemarkt 
zich voldoende heeft ontwikkeld 
en voldoende transparantie heeft 
verkregen. Als dat het geval is, 
vervalt een jaar later de verplich
ting tot aan- en uitbesteding van 
de reïntegratiewerkzaamheden . 

• Het budget dat aan gemeenten 
beschikbaar wordt gesteld voor 
de invoering van de Wwb wordt 
verdubbeld van 20 miljoen tot 
40 miljoen euro. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een uitgebreide toelichting op de Wet werk en bijstand die te gebruiken 
is door SP-afdelingen en -fracti es. Dat wordt geen eigen model-verordening die in de raad in stemming gebracht 
kan worden (waar eerder wel aan gedacht werd), maar een verduidelijking van de wet en suggesties voor 
verbetervoorstel len. De toelichting wordt op zeer korte termijn toegestuurd aan alle afdelingsvoorzitters. 
Bij vragen over hoe er precies mee om te gaan, doen afdelingen er verstandig aan in de regio te overleggen 
met SP' ers die de materie goed kennen. Vragen die daarna nog onbeantwoord blijven, kunnen voorgelegd 
worden aan Rosita van Gij lswijk: (01 0) 243 55 64. 
Heel veel informatie over de Wwb is ook te vinden op www.wwbinvoering.n l 
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ktober 2003 
Afdelingen creatief aan de slag met de Wwb 
In september publiceerde de SP de brochure Zeg maar Wet 

water en brood, met heldere informatie over de gevolgen 

van de nieuwe wet en de mogelijkheden om op plaatselijk 

niveau de verslechteringen wat te beperken. Doel daarvan 

was een handreiking te bieden aan de fracties en afdelin

gen om met de wet aan de slag te gaan - binnen en de 

buiten de gemeenteraden. Wat is er inmiddels mee gedaan, 

en wat zijn de verdere plannen? Een korte rondgang 

'We hebben vijfhonderd boek
jes besteld om uit te delen bij 
een informatie-avond van de ge
meente over de wet en bij de so
ciale dienst,' vertelt Jeanny 
Berg ui t Landgraaf. 'Helaas wa
ren de boekjes uitverkocht toen 
de werkbriefjes van september 
ingeleverd moesten worden , dus 
het wordt nu eind oktober.' 'Wij 
wilden in september ni et wach
ten op de herdruk, en hebben 
zelf de boekjes op de copypri n
ter gedrukt,' meldt Jan Kenter 
uit Winschoten. 'We hadden er 
250 en die waren we zó kwijt. 
We kregen er uitstekende reac
ties op en de actie was aanl ei
ding voor een huis-aan-h uisblad 
om een groot artikel te schrijven 
over de weeleropstand ing van 
de SP-afdeling. De komende 
maand gaan we weer bij de 
sociale dienst staan. We wi llen 
graag horen wat de mensen vi n
den van het boekje en van onze 
in zet.' De afdel ing Bergen op 
Zoom koos ervoor de tekst van 
het boekje samen te vatten op 
een A4-vel en dat ui t te delen. 

Wim Zaal: 'We vonden het 
boekje voora l geschikt voor 
onze medewerkers en kem
groepleden, en eigenlijk te dik 
om aan iedereen uit te delen . En 
wat ook meespeelt, is dat we 
heel actueel willen zijn en ook 
de wij zigingen na de Eerste
Kamerbehandeling mee willen 
nemen.' Bergen op Zoom gaat 
zich langdurig en intensief met 
de bij stand bezighouden. 'We 
gaan er bovenop zitten. Dit is 
een uitstekend onderwerp om te 
laten zien dat we er weer zijn.' 
De jonge afdeling Hoorn zet de 
boekjes in eerste instanti e in op 
de wekelijkse kraam in het cen
tnlm. Peter Edens: 'Dat is echt 
een begtip aan het worden in 
Hoorn . We trekken daar veel 
bezoek en ongetwijfeld ook 
mensen die graag geïnformeerd 
worden over wat wij vinden van 
de nieuwe wet.' 
Groningen koppelde het uit
delen van de boekjes aan een 
protestkaartenactie. Mensen die 
het werkbriefje in leverden, kre
gen het boekje, konden er een 
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vrijwillige bijdrage voor geven 
en werden gevraagd een ver
zoek aan de gemeenteraad te 
ondertekenen voor een zo 
sociaal mogelij ke uitvoering 
van de wet. Ros ita van Gijls
wijk: 'Dat heeft ruim zeshon
derd kaartjes opgeleverd , en dus 
zeshonderd adressen van men
sen die wij geri cht op de hoogte 
kunnen brengen van onze inzet 
in het bij standsdebat' 
In Maastricht hoeven de bij 
standsklanten geen maand
briefje naar de sociale dienst te 
brengen. Dus besloot de afdeli ng 
drie dagen lang bij de soos op de 
stoep te gaan staan. Jacq ueline 
Gabriël : 'Dat leverde uitsteken
de reacties op en aandacht van de 
plaatselijke tv.' De afdeling 
vroeg ook op een creatieve 
andere manier aandacht voor de 
'Wet water en brood'. Gabriël: 
'Maastricht organiseert elk jaar 
het Preuvenement. Dan komen 
er allerlei bobo's de meest exclu
sieve hapjes proeven. Ook een 
delegatie politi ci, waaronder Ka
merleden, was present. Die heb
ben wij opgewacht toen ze van 
het provi nciehui s naar het Preu
venement gingen. Ze kregen van 
ons een zakje met een boterham 
met hagelslag, een pakje appel
sap en een tomaatje. En natuur
lij k een briefje met de oproep de 
minima ook een preuvenement 
te gunnen in plaats van water en 
brood. Dat liep geweldig. Eerst 
kwamen ze naar ons toe van ik 
heb nog niets gehad, en later zag 
je de gezichten betrekken toen ze 
doorkregen waar het om ging.' 
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