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1. Inleiding

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. De door het vorige
kabinet ingediende regeling sloot direct aan bij de door deze leden regel–
matig geuite wens bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid te komen
tot maatwerk en een sluitende aanpak te realiseren, zodat jongeren die
van school komen niet meer werkloos zijn, maar in ieder geval een
scholing– of werkervaringsplaats krijgen aangeboden. De onlangs
ingediende nota van wijziging is naar de mening van deze leden op dit
punt ook een juiste vertaling van de afspraken in het regeeraccoord.

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden in de eerste plaats een aantal
algemene opmerkingen maken met betrekking tot de uitgangspunten bij
het voorliggende wetsvoorstel, mede in verband met een aantal ontwik–
kelingen die zich afspelen in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor–
ziening i.o. De leden van de P.v.d.A.-fractie konden niet aan de conclusie
ontkomen dat de door de partners in het CBA i.o. geuite wens om het
principe van de sluitende aanpak niet wettelijk vast te leggen, de facto
ertoe leidt dat het politieke uitgangspunt van de jeugdwerkgarantiewet,
namelijk dat het recht op een uitkering voor jongeren vervangen zal
worden door het recht op werk, komt te vervallen. Deze leden wensten
die stelling graag toe te lichten en wilden hierop gaarne een uitgebreide
reactie van de regering. Het kernpunt in de benadering zoals vastgelegd
in het regeeraccoord is dat er in een evenwicht van rechten en plichten,
zowel voor de betrokken jongere als voor de overheid, in een individuele
benadering van de betrokken jongeren systematisch gewerkt wordt aan
een versterking van de positie op de arbeidsmarkt via bemiddeling en
begeleiding, scholing en werkervaring. Hierdoor kan instroom in de
betaalde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt gerealiseerd worden en kan
het ontstaan van langdurige werkloosheid en daarmee van permanente
perspektiefloosheid en afhankelijkheid worden uitgesloten. Essentieel in
die benadering is dat het niet aan het vrije spel der krachten wordt
overgelaten of individuele jongeren daar wel of niet in slagen. Immers na
een bepaalde periode en uiterlijk na een jaar werkloosheid moet, op
basis van een wettelijk recht van de betrokken jongere, een gericht en
passend aanbod gedaan worden van werkervaring, al dan niet gecombi–
neerd met scholing, dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de
betrokken jongere. Indien het element van het recht op werk van de
jongere komt te vervallen, en dat is het geval bij het niet wettelijk vast
leggen van sluitende aanpak, dan is een essentiële bouwsteen in het
evenwicht van rechten en plichten vervallen. Complementair daarmee is
de plicht van de overheid en via haar van de uitvoeringsorganisatie
komen te vervallen, waarvan met name de jongeren met de zwakste
positie op de arbeidsmarkt het slachtoffer zullen worden. Als het recht
op werk zou komen te vervallen dan dient dat ook te gelden voor de bij
dat recht horende plichten, oordeelden de leden van de P.v.d.A.-fractie.
Zij waren van mening dat een dergelijke ontwikkeling een onaan–
vaardbare stap terug in de maatschappelijke discussie zou zijn over het
bij de wortel aanpakken van het ontstaan van langdurige werkloosheid
onder jongeren. De leden van de P.v.d.A.-fractie brachten bovendien met
grote nadruk naar voren dat voor hen de paragraaf uit het regeeraccoord
ten aanzien van het jongerendossier als een geheel gezien dient te
worden. Dat is geen nieuw gegeven, want dit is immers in de tekst van
het regeeraccoord overeengekomen: «Bij realisering van een sluitende
aanpak als boven aangegeven, en geleidelijke uitbreiding daarvan tot
hogere leeftijdsgroepen, achten partijen een tweetal wijzigingen in het
systeem van jongerenuitkeringen aanvaardbaar.» De leden van de
P.v.d.A.-fractie gaven hiermee aan dat de politieke koppeling tussen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990. 21 352, nr. 7



beide elementen uit het regeeraccoord wat hun fractie betreft nog
volledig overeind staat. Het kan dus niet gaan om het loslaten van de
sluitende aanpak als uitgangspunt van de Jeugdwerkgarantiewet
(JWG-wet). Het feit dat aan het principe van de sluitende aanpak vastge–
houden wordt betekent natuurlijk niet dat over invoerings– en organisa–
tieproblemen niet te praten zou zijn. De leden van de P.v.d.A.-fractie
hadden oog voor de zware opgave waarvoor de betrokken organisaties in
de uitvoering staan en zij waren ook ten principale bereid om te kijken
hoe voor een aantal problemen die gesignaleerd zijn oplossingen
gevonden kunnen worden. Voor zover het binnen het kader van dit
voorliggende wetsvoorstel mogelijk is wilden deze leden hiertoe ook
voorstellen doen.Deze leden wensten op te merken dat zij er natuurlijk
van doordrongen zijn dat een radicale aanpak zoals neergelegd in het
regeeraccoord en het voorliggende wetsvoorstel niet door plaatsing in
het Staatsblad alléén werkelijkheid wordt, maar dat daartoe de nodige
ontwikkelingen en beleidsmaatregelen in de praktijk nodig zijn. In het
regeeraccoord is dan ook vastgelegd dat een beleid in gang gezet moet
worden om zo spoedig mogelijk tot een sluitende aanpak te komen. De
aan het woord zijnde leden wilden graag geïnformeerd worden over de
feitelijke stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de
invoering van de JWG-wet. Deze leden zouden op het punt van de
invoering en de fasering nog uitgebreid terug komen.Tot slot bij deze
meer inleidende beschouwingen wilden deze leden de regering vragen
om een zo veel mogelijk op feiten gebaseerde onderbouwing te geven
van de veronderstellingen die gehanteerd zijn bij de uitwerking van de
wet, zoals de omvang van de doelgroep en de wijze waarop men
gekomen is op de aantallen benodigde garantiebanen, trajectbemidde–
lingsplaatsen, leerlingwezenplaatsen etc. Zij vroegen dit met name omdat
zij de indruk hadden dat de berekeningen onverklaarbare verschillen
laten zien. Juist vanwege de harde taakstellingen dient de onderbouwing
zo sterk mogelijk te zijn en dient er zo mogelijk ook overeenstemming te
zijn over de gehanteerde vooronderstellingen. Deze leden waren
overigens benieuwd naar wat er precies onder een trajectbemiddelings–
plaats verstaan moet worden, omdat zij meenden dat trajectbemiddeling
de benaming is voor een beleidsmatige aanpak waarbij voor personen op
individuele basis een traject naar betaald werk wordt uitgestippeld,
waarin in onderlinge samenhang bemiddeling, begeleiding, scholing en
werkervaring wordt aangeboden. De leden van de P.v.d.A.-fractie
vroegen zich af of het juist is dat inmiddels na overleg in het CBA i.o. de
onderverdeling uit tabel 4.2 en met name het aantal plaatsen in het
leerlingwezen is bijgesteld. Op grond van welke gegevens is dit gebeurd,
zo vroegen zij.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met grote belangstelling kennis
genomen van onderhavig wetsvoorstel. Zij hadden bij herhaling betoogd
dat het van groot belang is dat jongeren hun kansen op een plaats op de
arbeidsmarkt vergroten. Hierbij kan het Jeugdwerkgarantieplan een
belangrijke taak vervullen.

De leden van de fractie van D66 waren bijzonder verheugd dat de
regering met dit voorstel van wet een einde wil maken aan de
werkloosheid onder jongeren. Deze leden meenden er goed aan te doen
de regering op deze plaats alle steun toe te zeggen voor de door haar na
te streven garantie op werk voor alle schoolverlaters tot 27 jaar. Deze
leden beschouwen het indienen van deze Jeugdwerkgarantiewet als
meer dan «een meer dan ernstig streven naar de garantie op werk». Zij
zagen dit wetsvoorstel als een van de belangrijkste peilers van het door
deze regering geformuleerde sociale vernieuwingsbeleid. De leden van
de fractie van D66 vonden dit wetsvoorstel rechtstreeks en logisch voort–
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vloeien uit regeerakkoord, bevestigd in het Gemeenschappelijk Beleids–
kader en de nota sociale vernieuwing. De hier aan het woord zijnde leden
meenden er in dit kader goed aan te doen te wijzen op de kamerbreed
aanvaarde motie (TK 21 477 nr.5) om onverkort vast te houden aan de
sluitende aanpak van de bestrijding van jeugdwerkloosheid.Met de wijzi–
gingen in de nota van wijziging konden deze leden in het algemeen
instemmen voor wat betreft de uitbreiding van de doelgroep, het tijdpad,
plaatsen in het kader van het leerlingwezen, scholing met behoud van
uitkering en trajectbemiddeling.

De leden van de Groen-ünksfractie hadden met grote belangstelling
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. De voorstellen van de
regering hadden hen geïnspireerd tot een kritische bijdrage. Algemeen
waardeerden deze leden de poging van de regering te komen tot een
systeem, dat de kansen op vroegtijdige werkloosheid reduceert tot nul,
daarmee erkennende dat de imperfecte werking van de markt zich met
name doet gelden op het gebied van werkgelegenheid en dat een aktief
overheidsbeleid geboden is. Bovendien constateerden deze leden tot hun
genoegen, dat de regering in haar plannen voorziet in creatie van nieuwe
banen en zich niet meer wil beperken tot marktconform scholings– en
bemiddelingsbeleid, zoals het werkgelegenheidsbeleid in de jaren tachtig
werd beheerst door het passieve arbeidsvoorzieningsbeleid. De hier aan
het woord zijnde leden hadden in het verleden meerdere malen hun
ergernis geuit over het feit, dat de werkloosheid voortdurend als een
probleem werd gedefinieerd van de werklozen zelf. Werkloosheid werd
gezien als een individueel gebrek aan scholing, werkervaring, opleiding,
wil tot werken en dergelijke. Terwijl in een ruime arbeidsmarkt per
definitie altijd iemand «de klos» is en de zich sterk verscherpende selek–
tiemechanismen op de arbeidsmarkt een sterke concentratie van
werklozen bij de laag– en ongeschoolden veroorzaken. Arbeidsvoorzie–
ningsbeleid functioneert daarom slechts beperkt en moet dus gecombi–
neerd worden met een beleid, dat een snelle uitbreiding dan wel herver–
deling van werk beoogt. De leden van de Groen-ünksfractie hoopten van
harte dat met dit voorstel van wet een begin gemaakt wordt met een
meer evenwichtige benadering van het werkloosheidsvraagstuk en dat dit
probleem weer als een maatschappelijk en minder als een individueel
vraagstuk op de politieke agenda komt te staan.

Voorts merkten zij op, dat de voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel
heeft duidelijk gemaakt dat de Nederlandse overheid buitengewoon veel
moeite heeft gehad met het kiezen van een actievere opstelling in de
bestrijding van de werkloosheid. Er is flink achter de feiten aangelopen.
Al in 1983-1984 waren de volle omvang van de rampzalige gevolgen van
de massale werkloosheid een ieder duidelijk; nu, zeven jaar later, wordt
pas een voorstel besproken, dat voor het eerst een zeer forse reductie
van de (jeugd)werkloosheid beoogt en het voorkómen ervan nastreeft.
Deze leden betreurden deze zeer trage implementatie en stelden dat over
het bestuurlijk vermogen van de Nederlandse overheid en de waarach–
tigheid van de politieke wil in het verleden om actief forse reductie van
de werkloosheid na te streven.

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling
kennis genomen van de voorgestelde Jeugdwerkgarantiewet. Het doel
van dit wetsvoorstel, het uitbannen van de langdurige werkloosheid
onder jongeren, had de volle instemming van deze leden. Werkloosheid,
zeker onder jongeren, is een maatschappelijk kwaad, dat adequaat
bestreden dient te worden. De overheid heeft hier een bijzondere verant–
woordelijkheid, maar zonder de inzet van werkgevers en werknemers lukt
realisering van de doelstelling niet. Het is dan ook van groot belang dat
de sociale partners actief betrokken zijn bij dit wetsvoorstel. Kan de
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regering aangeven in hoeverre die bereidheid bij de sociale partners
aanwezig is? Ondanks deze positieve grondhouding riep het wetsvoorstel
bij deze leden de nodige vragen op, met name over de praktische
uitvoering. Overigens zagen deze leden de nota van wijziging in het
algemeen als een positieve bijstelling van het oorspronkelijke voorstel.
Met name het optrekken van het aantal garantie-uren tot 32 voor iedere
jongere is een duidelijke verbetering.

Het lid van de R.P.F.-fractie had met welwillende belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel. Hoewel dit lid in principe een terughou–
dende rol van de overheid op sociaal-economisch terrein bepleitte, lijkt
een krachtdadige aanpak van overheidswege van de jeugdwerkloosheid
zeker te rechtvaardigen.Want ofschoon cijfers van het CBS een daling
van de jeugdwerkloosheid aangeven blijft de hoogte van de huidige
jeugdwerkloosheid onaanvaardbaar. Verschillende uitgangspunten die
aan het onderhavige wetsvoorstel ten grondslag liggen kon het lid van de
R.P.F.-fractie in grote lijnen onderschrijven: de sluitende aanpak, het
verschaffen van een werkgarantie in plaats van een uitkeringsgarantie
een decentrale uitvoeringswijze, een prestatiegerichte financieringsme–
thodiek en een duidelijke rechtspositie voor de deelnemers, zowel
werkgevers als werknemers. Dit lid achtte het dan ook een goede zaak
dat het JWG-plan wettelijk wordt geregeld, in verband met de vereiste
zorgvuldigheid die geboden is bi] wijziging van de toepassingsregels voor
het verstrekken van een inkomen aan werkloze jongeren en in verband
met de financiële gevolgen van de beoogde operatie. Wetgeving
verschaft ook duidelijkheid aan de verantwoordelijke instanties, met
name de gemeenten. Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich evenwel af
of het onderhavige wetsvoorstel niet al weer achterhaald is door recente
gebeurtenissen. Kan de regering aangeven in hoeverre de sociale
partners bereid zijn om mee te doen?

2. Relatie met arbeidsvoorzieningsbeleid en geïntegreerd jonge–
renbeleid

2a. Sluitstukfunctie in de aanpak van de jeugdwerkloosheid

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de stelling dat de
Jeugdwerkgarantiewet vooral de rol van «sluitstuk» dient te vervullen.
Tegen deze achtergrond is het steven erop gericht dat de uiteindelijke
instroom zo klein mogelijk wordt. De Jeugdwerkgarantiewet kan naar de
mening van de C.D.A.-fractie dan ook alleen worden gezien in relatie met
de andere maatregelen in het kader van het geïntegreerd jongerenbeleid
en het arbeidsvoorzieningsbeleid. In het pakket van maatregelen komt de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van sociale partners en
overheid om tot een gezamenlijke aanpak te komen tot uitdrukking. Deze
leden onderschreven met klem het uitgangspunt te komen tot een
sluitende aanpak. Voor alle duidelijkheid moet daarbij worden
opgemerkt, dat het regeeraccoord onder sluitende aanpak een geïnte–
greerd scholings–, inkomens– en arbeidsmarktbeleid verstaat, waartoe als
een onderdeel ook het JWG-plan behoort. Daarbij is sprake van een
groeimodel en van een fasering.Deze doelstelling diende naar hun
mening onverkort gehandhaafd te blijven en in het gezamenlijk overleg
met sociale partners als inzet te gelden. Zij herhaalden daarbij hun
stellmg dat indien zich hierbij onverhoopt problemen in de uitvoering
voordoen een oplossing eerder in de temporisering en de fasering dan in
het bijstellen van de doelstelling moet worden gezocht. De leden van de
C.D.A.-fractie onderschreven de stelling dat de rol van de sociale
partners van vitaal belang is voor het welslagen van het JWG-plan en het
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reaüseren van een sluitende aanpak. Zij vroegen dan ook naar de huidige
stand van zaken van het overleg in het CBA i.o.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van opvatting dat het JWG-plan
het sluitstuk vormt in het activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren,
waarbij voorop dient te staan dat met voorrang voor de groepen met de
zwakste positie op de arbeidsmarkt, zoals bepaalde groepen-meisjes,
etnische jongeren en jongeren met een lage en/of niet afgemaakte
opleiding, op de persoon toegesneden trajecten worden uitgestippeld en
aangeboden om tot doorstroming te komen naar de reguliere arbeids–
markt. Deze individuele trajectbenadering is een verantwoordelijkheid
voor de arbeidsvoorzieningenorganisatie en valt als zodanig buiten het
wettelijke kader van de JWG-wet. Doch gesteld kan worden, zo vonden
deze leden, dat het goed funktioneren van deze eerste fase van wezenlijk
belang is voor de omvang van de doelgroep die uiteindelijk via het
JWG-plan geplaatst wordt op een garantieplaats. Het succes van de
aanpak zal bepaald worden door de mate waarin men erin slaagt een
goede onderlinge samenhang aan te brengen tussen alle voorzieningen
en instellingen die op enigerlei moment bij de uitvoering van activiteiten
in het kader van het traject betrokken zijn. Op basis van tal van experi–
menten mag de conclusie getrokken worden dat daar waar samenhang
aangebracht is en netwerken van instellingen en goede samenwerkings–
afspraken tot stand gebracht worden, er met behulp van de individuele
trajectbenadering aanzienlijk betere resultaten geboekt worden bij de
plaatsing van langdurig en moeilijk plaatsbare werklozen. En vanuit een
dergelijke benadering gaat ook een behoorlijk appèl uit naar de
betrokken doelgroep. De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden geïnfor–
meerd worden over de ontwikkelingen met betrekking tot de eerste fase.
In het regeeraccoord en op basis daarvan ook in de nota van wijziging
wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om de instroom in het leerling–
wezen op peil te houden door voorzieningen te treffen waardoor
bevorderd wordt dat er een niet-traditionele instroom in het leerling–
wezen gerealiseerd kan worden van zo'n 15 000 plaatsen in 1994. Kan
de regering aangeven welke vorderingen er gemaakt worden met de
daartoe noodzakelijke maatregelen? De leden van de P.v.d.A.-fractie
hechtten grote waarde aan dit onderdeel enerzijds omdat een zo sterke
vermindering van het aantal instromers in het leerlingwezen als nu
verwacht wordt betekent dat zich een groot tekort aan gekwalificeerde
arbeidskrachten zal voordoen, welke opgevangen moet worden door het
realiseren van een nieuwe instroom. Anderzijds omdat het niet realiseren
daarvan een zeer grote druk legt op de uitvoering van het JWG-plan als
sluitstuk. Uit de memorie van toelichting bij de nota van wijziging blijkt
dat er in het JWG-budget voorzien is in gebudgetteerde middelen om
een tijdelijke instroomsubsidie in het leerlingwezen te financieren. Ondui–
delijk is hoe dit precies gaat functioneren. Wie krijgt de beschikking over
deze middelen en in het kader van welke subsidieregeling worden deze
middelen ter beschikking gesteld? Waarom wordt bij de financiering van
deze voorstellen afgeweken van de voorstellen uit het Heroverwegings–
rapport «Arbeidsmarktgerichte projecten voor jongeren» waar de finan–
ciering gevonden werd door een wijziging in de basissubsidie?

De leden van de V.V.D.-fractie wilden enkele vragen stellen over de
sluitende aanpak van het JWG. Tijdens de Uitgebreide Commissieverga–
dering over het arbeidsvoorzieningsbeleid heeft de regering kenbaar
gemaakt dat sociale partners en de gemeenten geen vertrouwen hebben
in deze sluitende aanpak en het daarom als ongewenst achten dat de
verantwoordelijkheid voor deze aanpak bij hen wordt gelegd. Wat zijn de
consequenties van deze stellingname voor onderhavig wetsvoorstel? De
leden van de V.V.D.-fractie bleven het belang van een sluitende aanpak
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benadrukken. Zij vroegen in dit kader een reactie van de regering op het
standpunt zoals dat is ingenomen door de Raad voor het Jeugdbeleid.
De leden van de V.V.D.-fractie gingen ervan uit dat getracht moet
worden de noodzaak voor jongeren om een beroep te doen op de
JGW-wet zo klein mogelijk te maken. Zou het daarom niet raadzaam zijn
om, meer dan nu het geval is, gebruik te maken van de mogelijkheden
die worden geboden door de diverse beroepskeuzeinstellingen? Op die
wijze worden jongeren gestimuleerd die vervolg-opleiding te kiezen
welke hen de beste toekomstperspectieven biedt. Wellicht kan, zo
stelden zij, een intensieve samenwerking tussen beroepskeuzeinstel–
lingen en de gemeentelijke arbeidsbureaus (GAB's) de mogelijkheden
voor een sluitende aanpak vergroten. Voorts zouden de aan het woord
zijnde leden van de regering willen vernemen op welke wijze de werving
van jongeren zal gaan plaats vinden. Wordt hiervoor uitsluitend gebruik
gemaakt van de bestanden van de GAB's? Voor wat betreft de zoektijd
voor het krijgen van arbeid wordt in het wetsvoorstel opgemerkt dat deze
tijd voor kanshebbenden met een half jaar wordt verlengd. De leden van
de V.V.D.-fractie vroegen zich af of een definitie van «kanshebbende»
kan worden gegeven. Zij vinden het een goede zaak dat op deze wijze
eigen initiatief wordt gestimuleerd maar zij vroegen zich hierbij wel of of
dit ook betekent dat de desbetreffende jongeren in deze periode geheel
aan hun lot worden overgelaten?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de op te richten
Jeugdwerkgarantieorganisatie (JWGO) volgens de nota van wijziging tot
taak heeft voldoende werkervaringsplaatsen te werven, waarbij het de
bedoeling is dat de jongeren zullen doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Deze doorstroming zal, zo meenden deze leden, met name
verbeteren wanneer de betreffende jongeren over meer scholing
beschikken dan wel relevante werkervaring hebben opgedaan. De hier
aan het woord zijnde leden constateerden dat het JWG-plan vooral als
sluitstuk van een activerend arbeidsmarktbeleid moet worden gezien,
hetgeen een instroom van de meest moeilijk plaatsbare jongeren met
zich meebrengt. Met name zullen jongeren die voortijdig zonder diploma
het LBO en MAVO hebben verlaten («drop-outs») deel uit gaan maken
van de JWG-doelgroep. Momenteel gaat het hier om circa 25 000
jeugdigen per jaar. Vooral jongeren uit migrantengroepen zullen in deze
groepen systematisch zijn oververtegenwoordigd. Kan de minister
aangeven hoe groot het percentage jongeren uit migrantengroepen is
binnen deze groep «vroegtijdige schoolverlaters»? Kunnen deze cijfers
bovendien worden uitgesplitst naar Marokkaanse en Turkse nationaliteit?
De leden van de fractie van D66 zagen graag een wat nadere toelichting
tegemoet met betrekking tot de zogenaamde «trajectbemiddeling». Deze
leden begrepen dat het instrument van de trajectbemiddeling momenteel
onderwerp is van nader overleg. Zij vroegen zich af op welke termijn zij
zich met betrekking tot dit instrument een concreter beeld kunnen
vormen over inhoud en vorm van dit beleid. De trajectbemiddeling zal
zich richten op de huidige harde kern van reeds langdurig werkloze
jongeren, waarbij momenteel gedacht wordt aan werkervaringsplaatsen
en/of een voorschakelingstraject zodat bedoelde jongeren in het leerling–
wezen kunnen instromen. Wat is het verschil tussen het voorschakelings–
traject en de trajectbemiddeling?

De leden van de Groen-Linksfractie stelden enkele vragen omtrent de
verhouding met het arbeidsvoorzieningsbeleid. Deze leden betoogden
dat letterlijk een loket voor werkzoekenden en plaatsende instanties
eigenlijk een voorwaarde is voor een doelmatige uitvoering van het
gehele arbeidsvoorzienings-en werkgelegenheidsbeleid. Dat betekent dat
de uitvoering van de Kaderregeling Arbeidsinpassing (KRA), banenpools
en het JWG-plan, alsmede de hiermee samenhangende uitvoering van
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scholing en begeleiding, gebundeld zouden moeten zijn. De Regionale
besturen voor de arbeidsvoorziening (RBA's) en de daaronder vallende
GAB's ten dele in samenwerking met de gemeentelijke sociale diensten
(GSD's), dragen zorg voor uitvoering van een deel van de plannen, terwijl
voor de uitvoering van het JWG-plan een overeenkomst tussen de RBA's
en de gemeentelijke JWGO's gesloten zal worden. Deze constructie
kwam deze leden nogal moeizaam voor. Acht de regering in deze
constructie voldoende waarborgen aanwezig tegen bureaucratisering en
competentiestrijd om een optimale uitvoering te realiseren, zowel in de
richting van werkzoekenden als plaatsende instanties? En hoe ziet zij in
deze afstemming met categorale programma's? Deze afstemming is des
te noodzakelijker om bijvoorbeeld concurrentie tussen verschillende
maatregelen (bv. JGW-plaatsen versus werkervaringsplaatsen) te
voorkomen. Gezien de forse taakstelling van de verschillende maatre–
gelen is dit gevaar meer dan theoretisch zoals de regering in de memorie
van toelichting (pagina 11) stellen. Dit probleem is immers ook de
achtergrond van de discussie over de precieze reikwijdte van het begrip
sluitende aanpak. De leden van de Groen-Links-fractie vroegen tevens de
aandacht voor de berichten, dat het leerlingwezen een te hoge drempel
zou hebben. Daardoor zouden veel jongeren daar niet kunnen instromen,
alhoewel een dergelijk voortraject zeer waardevol zou kunnen zijn. Acht
de regering het wenselijk en mogelijk maatregelen te treffen teneinde de
instroom naar het leerlingwezen te vergroten? In verband hiermee
vroegen deze leden zich tevens af, in hoeverre de scholing die door het
arbeidsvoorzieningsapparaat wordt aangeboden, niet te veel gericht is op
een specifieke arbeidsplaats en te weinig rekening houdt met algemene
vaardigheden, noodzakelijk voor een dergelijke scholing en daaropvol–
gende arbeidsplaats. Door het mogelijk veronachtzamen van de waarde
van basiseducatie in het door de arbeidsvoorziening aangeboden
voortraject kan de waarde van een dergelijk traject voor de betrokkenen
geheel verloren gaan en is voor zowel de werkzoekende als de
JWG-uitvoerder sprake van een teleurstelling. Een goed en doeltreffend
voortraject is daarmee van heel groot belang voor de motivatie van
beiden. Zij vroegen naar de bevindingen en oordelen van de regering
hieromtrent. De leden van de Groen-Linksfractie hadden hun twijfels over
het nut en de wenselijkheid van doorstroming. Zij vonden het zinniger
werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen in plaats van hen met
de opgedane werkervaring weer de arbeidsmarkt op te sturen en er dus
toe bij te dragen dat de strijd om banen met een nieuw konkurrentie–
wapen, de werkervaring, wordt verrijkt. Dit vonden zij des te problemati–
scher in het licht van de voorgestelde beloning, met het oog op de
gewenste doorstroming noodzakelijk laag gehouden. Evenals in de
banenpools wordt een apart werkcircuit voor ex-werklozen gecreëerd
met een minimale beloning, hoewel meestal regulier werk zal worden
uitgevoerd. Uitgangspunt voor de beloning moet het geldende CAO-loon
zijn, zo betoogden deze leden. Hetzelfde gold voor de zeggenschap van
de deelnemende jongere. Deze is nu onzichtbaar, omdat de JWGO de
formele werkgever is.

Tot slot vroegen deze leden de regering om commentaar op hun indruk
dat de kwantiteit de kwaliteit sterk gaat overheersen. De publieke
discussie rond het JWG-plan bracht deze leden tot de constatering dat
het gevaar bestaat dat de werkloosheid slechts op papier wordt opgelost
en dat in feite alleen sprake is van het wegdefinïeren van een werkloze
groep jongeren. Deze leden benadrukten dat werkloosheid pas werkelijk
wordt opgelost, wanneer de werkzoekenden een baan krijgen met
reguliere beloning, voldoende inspraak, veiligheid en perspectief op
sociale vooruitgang. Het JWG-plan is weliswaar in kwantitatieve zin een
vooruitgang, maar de prijs in termen van kwaliteit is hoog. Hieraan ligt
uiteraard een politieke keuze ten grondslag een bepaalde hoeveelheid
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middelen ter beschikking te stellen. Het lijkt, zo stelden deze leden, er
sterk op, dat de werkloosheid op een koopje wordt opgelost.

2b. Scholingscomponent

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden geïnformeerd worden over de
afstemming met de mogelijkheden op het terrein van scholing. Zij
constateerden dat op dit punt er niet geheel en al helderheid bestaat.
Enerzijds is er sprake van mogelijkheden tot scholing in het kader van de
trajectbenadering voorafgaand aan de JWG-plaatsing en anderzijds is er
een inspanningsverplichting van de JWG-organisatie, op grond van
artikel 5 in de wet, om waar mogelijk werkervaring en scholing te combi–
neren. De verantwoordelijkheid voor de bepaling van de inhoud van het
traject en tevens voor het aanbod dat gedaan wordt ligt bij de arbeids–
voorzieningsorganisatie en de verantwoordelijkheid voor de invulling van
de scholingscomponent voor zover gecombineerd met plaatsing op een
garantieplaats is nog onduidelijk. Er ligt een inspanningsverplichting voor
de JWGO om deelname aan scholing te bevorderen en deze zal daartoe
afspraken met andere organisaties moeten maken. Bij de leden van de
P.v.d.A.-fractie rees de vraag in hoeverre deze toedeling van verantwoor–
delijkheden er niet toe leidt dat er sprake zal zijn van een zekere mate
van vrijblijvendheid met betrekking tot de realisatie van de scholingscom–
ponent. Zou de regering eens willen reageren op het idee om in de wet
vast te leggen dat er niet alleen tussen arbeidsbureau en JWGO, maar
ook met de scholingsinstellingen in de betrokken regio samenwerkingsaf–
spraken dienen te zijn met betrekking tot de wijze waarop inhoud wordt
gegeven aan de invulling van de scholing, zowel tijdens de eerste fase
als gecombineerd met JWG-plaatsing. Het ging deze leden er niet om
dat scholing verplicht zou moeten zijn, maar dat, in het geval dat
bepaalde vormen van scholing het meest aangewezen zijn te achten in
het kader van het traject danwel in combinatie met de JWG-plaatsing,
deze dan ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Voorkomen
moet worden, aldus deze leden, dat door het niet daadwerkelijk kunnen
realiseren van een noodzakelijk geacht aanbod in feite de doorstromings–
mogelijkheden en het perspectief op vast werk verkleind worden en
daarmee de motivatie van de betrokken persoon wordt verminderd.

3. De Doelgroep

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar een nadere omschrijving
van de doelgroep, een verdere argumentatie van de gehanteerde veron–
derstellingen en om een nadere toelichting op welke wijze de sluitende
aanpak moet worden gerealiseerd. Het viel deze leden op dat voor een
belangrijk deel van de doelgroep, te weten de 1 5 000 jongeren die in
aanmerking komen voor een plaats in het leerlingwezen, de concrete
invulling hiervan nog zeer summier is. Kan de regering aangeven in
hoeverre reeds nadere afspraken zijn gemaakt met de sociale partners en
op welke wijze de partijen deze taakstelling denken te realiseren?
Uitgaande van een taakstelling van 45 000 plaatsingen, waarvan 22 000
binnen het budget van het huidige wetsvoorstel, resteert een aantal van
8 000 additioneel benodigde plaatsen. Hierin wordt voorzien door een
intensivering van trajectbemiddeling en deelname aan scholing met
behoud om een nadere concretisering van de invulling van deze plaatsen.
Zij konden niet precies beoordelen of hierbij inderdaad sprake zal zijn van
nieuw te realiseren plaatsingen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af in hoeverre de strikte
formulering van de doelgroep niet een ongewenste starheid met zich
mee zou brengen. Betekent bijvoorbeeld de eis van een half jaar
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Werkloosheid voor jongeren onder de 21 jaar, dat jongeren waarvoor op
grond van individuele beoordeling in het eerste gesprek plaatsing op een
garantieplaats het meest aangewezen is te achten en waarbij op
voorhand met een redelijke zekerheid valt in te schatten dat zij het op
eigen kracht zullen redden, pas voor een JWG-plaats in aanmerking
komen als ze halfjaar werkloos zijn? Geldt bijvoorbeeld voor meisjes die
zich in eerste instantie na het schoolverlaten niet gemeld hebben als
werkzoekend, maar dat op een later moment wel doen, dat zij eerst nog
een half jaar moeten wachten voordat zij voor een garantieplaats in
aanmerking kunnen komen? Vraag is hier of het feitelijke moment van
inschrijving als ijkpunt genomen wordt ter beoordeling of iemand
werkloos is of de feitelijke situatie voorafgaand aan de melding.

Is het niet gewenst dat de mogelijkheid wordt geboden aan de JWGO
om, indien op basis van de oriëntatiegesprekken vast komt te staan dat
een JWG-plaatsing het meest aangewezen is te achten, de werkloos–
heidsduur van een half jaar niet als vereiste te laten gelden en de betref–
fende jongere tot de doelgroep van het JWG-plan te rekenen? Zou een
dergelijke flexibilisering er in de uitvoering niet toe kunnen leiden, zo
vroegen deze leden, dat zogenaamde risicogroepen een voorrangsbehan–
deling krijgen? Een ander effect van een soepeler hantering van de
halfjaartermijn is dat de organisatorische druk op de JWGO, die na een
half jaar ontstaat, verminderd wordt. Er kan dan een meer permanente
instroom gerealiseerd worden.

Bij de bepaling van de doelgroep is de groep langdurig werklozen van
boven de 21 jaar uitgesloten en van deze groep wordt in het regeerac–
coord gesteld deze een aparte benadering vergt in het kader van de
heroriënteringsgesprekken en de Kaderregeling Arbeidsinpassing. De aan
het woord zijnde leden waren benieuwd of op dit punt ook enige initi–
atieven zijn ontplooid. De bepaling van de doelgroep leidt ertoe dat
jongeren die voor minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn in principe ook
tot de JWG-gerechtigden horen, tenzij de arbeidsongeschiktheid het hen
onmogelijk maakt om een dienstbetrekking in het kader van het
JWG-plan te vervullen. Het is in de wet onduidelijk wie beoordeelt of dit
het geval is en wat hiervan de consequenties zijn voor de betrokken
jongere. Uit de artikelsgewijze toelichting blijkt dat de regering zich
voorstelt de Gemeenschappelijke Medische Dienst hieromtrent te laten
adviseren en dat de JWGO beslist. Vraag is in welk stadium dergelijke
advisering en besluitvorming plaatsvindt? De leden van de
P.v.d.A.-fractie vroegen of het de JWGO is die dit vaststelt, alvorens tot
een dienstbetrekking wordt overgegaan. Wat zouden de gevolgen
kunnen zijn wanneer garantieplaatsverschaffers niet mee zouden willen
werken aan de feitelijke plaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte
jongeren? Welke rol vervult de Gemeenschappelijke Medische Dienst in
dit kader en op welk moment in de procedure? Kernpunt is in feite wie
bepaalt dat het recht van een werkloze gehandicapte jongere op werk,
op passend arbeid, niet gehonoreerd zou kunnen worden omdat geen
passende arbeid aangeboden kan worden. Wordt overigens van derge–
lijke jongeren nog wel verwacht dat zij zich beschikbaar dienen te stellen
voor de arbeidsmarkt en op eigen kracht moeten blijven solliciteren? De
vraag is van belang of de betreffende jongere op die besluitvorming
enige invloed heeft. Heeft het feit dat vastgesteld wordt dat geen
passende JWG-arbeid aangeboden kan worden invloed op de uitkerings–
situatie van de betreffende jongere, bijvoorbeeld, door de betreffende
jongere voor een groter percentage arbeidsongeschikt te verklaren? De
leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er behoefte aan dat met name voor
deze specifieke groep door de regering wordt ingegaan op het evenwicht
van rechten en plichten en de wijze waarop verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van onderscheiden instanties zich tot elkaar verhouden. Is
er op dit punt advies uitgebracht door de SVr en zoja welke konse–
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kwenties worden daaraan verbonden voor dit wetsvoorstel? Dit aspect is
naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie onvoldoende
geregeld in het wetsvoorstel, waardoor geen recht gedaan wordt aan de
toch al zwakke positie die deze jongeren op de arbeidsmarkt hebben. In
het verlengde hiervan kan de vraag gesteld worden op welke wijze
omgegaan zal worden met jongeren waarvoor geen plaats is in de WSW
door de beperking van de capaciteit. De leden van de P.v.d.A.-fractie
vroegen zich af in hoeverre het mogelijk is om vanuit de sluitende aanpak
van het JWG-plan boventallige WSW-plaatsingen te realiseren.

De leden van de fractie van D66 verwonderden zich over de vermelde
omvang van de doelgroep van de Jeugdwerkgarantiewet. De sluitende
aanpak in het kader van de Jeugdwerkgarantiewet gaat uit van struc–
tureel 45 000 plaatsingen in werkervaring en scholing. Deze leden
vernamen in de nota van wijziging dat het structureel om 22 000 garan–
tieplaatsingen (personen) zal gaan. In tabel 4.2 wordt er daarentegen
uitgegaan van 19 000 structurele garantieplaatsen. In de nota Sociale
Vernieuwing (blz. 20) wordt gesproken van 19 000 jongeren op jaarbasis
in het JWG. Kan het een en ander nader toegelicht worden? Deze leden
vroegen zich op grond van tabel 4.1 van de nota van wijziging en tabel
4.6 van de memorie van toelichting af om hoeveel benodigde plaatsen
het nu eigenlijk in 1992 gaat. Om 12 000 of 11 000?

Het lid van de R.P.F.-fractie zag de noodzaak van het vergroten van de
doelgroep. Hij kon echter een uitbreiding van de doelgroep niet goed
plaatsen in het licht van andere uitgangspunten. In de memorie van
toelichting wordt ten aanzien van de keuze van de leeftijdsgrens van de
doelgroep (21 jaar) gesteld dat de aanpak niet gebaat zou zijn bij een al
te ambitieuze opzet (pag. 4). Betekent een verhoging van de leeftijds–
grens naar 27 jaar nu dat de omvang van de jeugdwerkloosheid zo sterk
is afgenomen (of; op andere gegevens is gebaseerd) dat een dergelijke
vergroting van de doelgroep gerechtvaardigd en dus niet te ambitieus is?
Brengt het gewijzigde voorstel de sluitende aanpak niet extra in gevaar?
Zij houdt immers een substantiële verhoging van het aantal
JWG-plaatsen in. Is de regering er in dit verband van uitgegaan dat de
marktsector zeker bij het JWG-plan betrokken zal worden? Het definitief
vaststellen van de doelgroep zal overigens nog op forse problemen
kunnen stuiten. Het nastreven van een sluitende aanpak impliceert dat
inderdaad alle jongeren bereikt kunnen worden. Is het de bedoeling dat
ook langdurig werkloze jongeren, die niet als zodanig bij officiële
instanties, zoals het GAB en de gemeente, bekend zijn, bereikt worden?
Ziet de regering het als een taak van de overheid om die ook bij het
JWG-plan te betrekken, of worden deze jongeren, omdat ze geen gebruik
maken van sociale voorzieningen, buiten beschouwing gelaten? Zo niet,
zijn er voldoende middelen beschikbaar om deze categorie te werven via
bijvoorbeeld vormingsinstituten?

4. De garantieplaatsen

4a. Het garantie-karakter

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat de JWG-wet tot doel
heeft om jongeren vanaf 16 jaar een arbeidsplaats te garanderen.
Gemeenten dienen hiertoe een JWGO op te rlchten die in de collectieve
sector garantieplaatsen verwerft. De JWGO treedt vervolgens op als
werkgever van de betreffende jongeren, en detacheert ze bij de betref–
fende werkgever. Om een sluitende aanpak te krijgen zijn twee zaken van
essentieel belang. In de eerste plaats dienen er voldoende garantie–
plaatsen beschikbaar te zijn en vervolgens dient er een adequate
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doorstroom te zijn uit de JWG naar een reguliere arbeidsplaats. In
hoeverre zijn er inderdaad voldoende mogelijkheden tot garantieplaatsen
binnen de collectieve sector? Onder andere is van belang hoeveel
jongeren in het «voorstadium» van het JWG-plan een baan vinden.
Tijdens de UCV 'Hoofdlijnen arbeidsvoorzieningsorganisatie' werd
duidelijk dat werkgevers geen garantie konden geven dat zij 15 000
jongeren in het leerlingwezen zouden opnemen. Dit betekent dat
mogelijk een deel van die jongeren in het JWG-plan zullen terechtkomen.
In hoeverre kan het JWG-plan zo'n extra toestroom jongeren verwerken?
Omdat het JWG-plan op lokaal niveau wordt uitgevoerd kunnen er per
gemeente grote verschillen optreden. Grote gemeenten, zoals
Amsterdam, hebben te maken met een onevenredig groot aantal
werkloze jongeren. Ook kan het zijn dat in bijvoorbeeld plattelandsge–
meenten er weinig mogelijkheden voor garantieplaatsen in de collectieve
sector zijn. In hoeverre wordt in dit wetsvoorstel rekening gehouden met
deze locale verschillen? Is de sluitende aanpak die het wetsvoorstel
voorstaat een meer globaal sluitende aanpak, waarbij ruimte open
gelaten wordt voor lokale verschillen, of is de aanpak inderdaad 100%
sluitend? Als dit laatste het geval is, wat zijn de consequenties voor
gemeenten die niet een volledige garantie op een arbeidsplaats hebben
kunnen geven?

In de tweede plaats zal de uitstroom vanuit het JWG-plan voldoende
moeten zijn. Het JWG-plan mag geen stuwmeer worden van jongeren
die elders geen baan kunnen vinden en daarom binnen het JWG-plan
blijven participeren. Dat zou ook ten koste kunnen gaan van mogelijke
garantieplaatsen voor andere jongeren. Veel langdurige werkloze
jongeren hebben slechts een basisopleiding en hebben als 'drop-out' het
voortgezet onderwijs verlaten. Kwalificaties voor de arbeidsmarkt hebben
zij daardoor nauwelijks. Is het te verwachten dat zij binnen een redelijke
termijn voldoende werkervaring in het JWG-plan op kunnen doen om een
reguliere arbeidsplaats in te kunnen nemen? De houding van werkgevers
in de marktsector is daarbij van groot belang. In hoeverre zijn er
contacten met werkgeversorganisaties om jongeren vanuit het JWG-plan
een reguliere arbeidsplaats te geven?

Indien aan bovengenoemde twee voorwaarden niet kan worden
voldaan, kan er dan nog wel sprake zijn van de garantie op werk?

Het lid van de R.P.F.-fractie vond het een goede gedachte om de
potentiële garantieplaatsverschaffer aan te spreken op de maatschappe–
lijke verantwoordelijkheid voor de oplossing van de (jeugd)werkloos-
heidsproblematiek. Toch zullen zich de nodige problemen voordoen als
aan het beginsel van sluitende aanpak wordt vastgehouden. Is de
regering niet te optimistisch als zij uitgaat van voldoende garantie–
plaatsen? En als de regering tevreden is indien 90% van de doelgroep is
bereikt, verliest zij dan juist de allerzwaktste groep niet uit het oog? Het
ligt voor de hand dat jongeren met de minste mogelijkheden en kansen
bij een niet-sluitende aanpak achter het net vissen.

4b. Beperking tot collectieve sector

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat de rol van de sociale
partners tot uitdrukking komt bij de instroom in het leerlingwezen, de
doorstroming vanuit het JWG-plan, waarvan het belang niet voldoende
kan worden benadrukt, maar ook in een opening naar de marktsector.
Dat is een uitgangspunt dat deze leden nog steeds niet zouden willen
loslaten. Voor hen gold het uitgangspunt dat de marktsector niet moet,
maar wel moet künnen Zij constateerden dat de wet in artikel 7 lid 4
inderdaad de mogelijkheid opent dat de Minister kan bepalen dat garan–
tiepaatsen in de marktsector kunnen worden geworven, indien dit voor
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een goede uitvoering van de wet noodzakelijk blijkt te zijn. Zij vroegen
zich echter af of dit niet te mager is geformuleerd. Zo konden zij zich
indenken dat indien betrokkenen, bijvoorbeeld in de regio, daarmee
instemmen de opening naar de marktsector in werking kan treden. Op
deze wijze kan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid
en sociale partners om een sluitende aanpak voor jongeren te realiseren
extra inhoud worden gegeven.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat de realisatie van
garantieplaatsen vooralsnog beperkt wordt tot de collectieve sector,
terwijl de wet de mogelijkheid geeft aan de Minister om bij Ministerieel
Besluit toepassing in de marktsector mogelijk te maken. Niet geregeld is
dat eventuele nadere regelgeving tot stand zou kunnen komen en uit een
oogpunt van wetgeving is het ook ongewenst om dat in de vorm van
gedelegeerde regelgeving te doen. De leden van de P.v.d.A.-fractie
waren van oordeel dat toepassing in de marktsector niet uitgesloten
moet worden. De belangrijkste reden daarvoor is dat het waarschijnlijk is
dat bij een beperking tot een collectieve sector niet voldoende garantie–
plaatsen van voldoende kwaliteit gevonden zullen kunnen worden. Zeker
wanneer ook de druk vanuit andere regelingen in ogenschouw wordt
genomen. Dit probleem zou overigens van regio tot regio kunnen
verschillen.

Het huidige wetsvoorstel regelt dat de Minister kan bepalen dat ook
andere, niet op winst gerichte rechtspersonen als garantieplaatsver–
schaffer kunnen optreden en tevens geeft het de Minister de
bevoegdheid om uitbreiding naar de marktsector te realiseren. De leden
van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat uit een oogpunt van wetge–
vingstechniek delegatie van bevoegdheden op het terrein van uitbreiding
van de reikwijdte van de wet niet wenselijk is. Immers het is heel wel
denkbaar dat in dit geval bij ministeriële regeling afwijkingen van de wet
zouden moeten worden vastgelegd. Deze leden meenden daarom dat in
het voorliggende wetsvoorstel geregeld zou moeten worden onder welke
condities garantieplaatsen in de marktsector tot stand zouden kunnen
komen. Zij dachten daarbij onder andere aan een regeling van de additio–
naliteit van de garantieplaatsen, de instemming van het medezeggen–
schapsorgaan, een door de werkgever te betalen inleenvergoeding en de
wijze waarop concurrentievervalsing zou kunnen worden tegengegaan.
Zij verwezen voor het gemak naar de discussies die gevoerd zijn met
betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel Buurmeijer-Leijnse en de Kader–
regeling Arbeidsinpassing. Tevens zou overwogen kunnen worden om de
RBA's een marginale toetsing te laten uitvoeren in hoeverre aan de
gestelde voorwaarden voldaan is. Deze leden vroegen de regering op
deze voorstellen te reageren. Regeling in de wet zelf van de condities
waaronder invoering in de marktsector mogelijk is sluit overigens niet uit
dat hieraan een aparte inwerkingtredingsbepaling wordt verbonden. Een
tweede punt dat overwogen zou moeten worden is de vraag in hoeverre
niet sommige vormen van onbetaalde arbeid, die op vrijwillige basis vaak
gedurende een omvangrijk aantal uren per week door jongeren verricht
wordt, omgezet zou kunnen worden in garantieplaatsen. Net als bij de
toetsing van de kwaliteit van de garantieplaatsen zou ook hier gekeken
moeten worden in hoeverre de inhoud van het werk en de ervaring die
daarmee wordt opgedaan perspectief biedt op doorstroming naar
reguliere arbeid. Een voordeel hiervan zou zijn dat jongeren, die gemoti–
veerd belangrijke activiteiten vrijwillig uitvoeren, op die wijze niet
gedwongen worden ermee te stoppen omdat zij in het kader van het
JWG-plan een garantieplaats elders moeten aanvaarden, terwijl daarmee
tegelijkertijd vrijwillige activiteiten stopgezet moeten worden ook een
maatschappelijk verlies optreedt. Ook op dit punt vroegen zij om een
reactie.
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De leden van de V.V.D.-fractie betreurden het dat de regering nog niet
bereid is de marktsector bij het JWG-plan te betrekken maar alleen de
mogelijkheid wenst open te houden. Zij vroegen zich af of het niet
betrekken van de marktsector geen problemen gaat opleveren. De
evaluaties van de plannen in het kader van de Tijdelijke Voorziening
gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren (Tv-GWJ)
roept een aantal vragen op ten aanzien van het betrekken van de markt–
sector. Zijn er, zo vroegen zij, wel voldoende plaatsen voor handen in de
collectieve sector? En in hoeverre is de kritiek terecht dat voor een aantal
jongeren, vooral met technische opleidingen, vrijwel geen arbeids–
plaatsen in de collectieve sector aanwezig zijn? Een derde vraag die zij in
dit kader wensten te stellen betreft het carrièreperspectief voor de
jongeren. Is werkervaring in de marktsector niet veel aantrekkelijker voor
een latere baan dan werkervaring opgedaan in de collectieve sector? Ten
vierde zouden de aan het woord zijnde leden willen vragen in hoeverre
de nogal ambitieuze doelstelling, zonder de marktsector erbij te
betrekken, haalbaar zal zijn. Hoe staat de regering in deze tegenover het
voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met betrekking
tot een nieuwe redactie van artikel 7 vierde lid?

De leden van de D66-fractie constateerden dat in het op 1 december
1989 gesloten Gemeenschappelijk Beleidskader nog uitgegaan werd van
een mogelijke rol van het bedrijfsleven bij een uitbreiding van het
JWG-plan naar de marktsector. Deze leden constateerden dat het voor
hen liggende JWG-wetsvoorstel deze mogelijkheid nog steeds middels
artikel 7, lid 4 openlaat, maar vooralsnog niet uitgaat van het realiseren
van garantieplaatsen in de marktsector, naast plaatsen in het leerling–
wezen. De hier aan het woord zijnde leden achtten dat teleurstellend. In
het reeds genoemde Gemeenschappelijk Beleidskader werd de
bestrijding van de werkloosheid nog als een gezamenlijk belang van
werkgevers, werknemers en overheid gezien en werden er bovendien
«van deze partijen èn van de werklozen zelf» extra inspanningen
gevraagd. De leden van de fractie van D66 zagen enige spanning tussen
deze formulering met betrekking tot de gezamenlijke verantwoorde–
lijkheid en het JWG-plan waarover zij zich ernstig zorgen maakten.

Een ander probleem dat deze leden constateerden met betrekking tot
de «sluitende aanpak binnen de collectieve sector» betreft de aard van
de aan te bieden functies. Uit onder andere het onderzoek «Tijdelijk werk
bij de Overheid: een goede start voor een baan in het bedrijfsleven»
(december 1988) volgt de conclusie dat scholing een wezenlijke bijdrage
vormt voor de aansluiting op reguliere banen. Het probleem doet zich
echter voor dat technische functies juist in de collectieve sector weinig
voorkomen. Zou het aanbieden van technische functies de doorstroming
van JWG-banen naar reguliere banen in het bedrijfsleven niet sterk
bevorderen? Zou het aangezien doorstroming van essentieel belang is,
niet aan te raden zijn om tevens garantiebanen in de marktsector aan te
bieden?

De leden van de fractie van Groen Links hadden enige moeite met het
beperken van het JWG-plan tot de collectieve sector. Zij hadden de
indruk dat de medewerking van de marktsector noodzakelijk is vanwege
mogelijk gebrek aan plaatsen in de collectieve sector. Bovendien achtten
deze leden een beroep op medewerking van de marktsector meer dan
gerechtvaardigd, mede in het licht van de zeer povere werkgelegenheids–
afspraken in de recente CAO's. Bovendien zou uitbreiding tot de markt–
sector de diversiteit van het aanbod van plaatsen sterk ten goede komen.
De belangrijkste argumentatie voor uitsluiting van de marktsector ligt, zo
hadden deze leden begrepen, in het gevaar van verdringing van reguliere
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werkzoekenden. Dat was echter bij de andere arbvo-maatregelen, zoals
de premievrijstelling in het kader van de Wet Vermeend/Moor, juist de
bedoeling. Waarom wijst de regering deze gedachte van herverdeling de
roulatie van de werkloosheid nu af?

Om verdringing tegen te gaan en concurrentievervalsing te voorkomen
is primair gekozen voor garantieplaatsen in de collectieve sector. De
leden van de fractie van de S.G.P. konden daar mee instemmen. Om
binnen de collectieve sector verdringing tegen te gaan, dienen de garan–
tieplaatsen additionele arbeidsplaatsen te zijn, boven de reguliere
formatie. De leden van de fractie van de S.G.P. wilden in dit verband
weten of de regering een relatie ziet tussen die boventalligheid en de
kwaliteit van de garantieplaats. Bestaat niet het gevaar dat die
additionele werkzaamheden van een minder niveau zijn, waardoor de
kwalificaties voor doorstroming eveneens minder zijn?

Van diverse kanten is reeds benadrukt dat de marktsector ook bij de
uitvoering van het JWG-plan betrokken moet worden. Het
R.P.F.-fractielid sloot zich hierbij om diverse redenen aan. Ten eerste is
een sluitende aanpak zonder betrokkenheid van de marktsector in zijn
ogen onmogelijk. Daarnaast zou het uitsluitend gericht zijn op de collec–
tieve sector een goede doorstroming naar een aansluiting op de markt–
sector niet bevorderen. Technische en commerciële vaardigheden van
deelnemers zouden in de collectieve sector misschien niet optimaal
ontwikkeld kunnen worden. Daarom pleitte dit lid er voor om de markt–
sector nadrukkelijker bij het plan te betrekken. In het wetsvoorstel wordt
slechts de mogelijkheid open gelaten om de marktsector, als noodop–
lossing, bij het plan te betrekken. Het is misschien het heroverwegen
waard om reeds bij voorbaat het bedrijfsleven bij het plan te betrekken
en het betreffende artikel overeenkomstig te veranderen. Of is de
regering van mening dat dit een te grote concurrentievervalsing met zich
brengt? Is bekend hoe de ervaringen op dat gebied in Zweden zijn? Hoe
schat de regering de deelnamebereidheid van de g + g-sector op dit
moment in? Bestaat er naar haar oordeel een grote kans dat het in
paragraaf 5.1 van de memorie van toelichting genoemde instrumen–
tarium ook daadwerkelijk ingezet moet worden, mede gelet op de
vergroting van de doelgroep?

4c. Additionaliteit en kwaliteitscriteria

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de voorwaarden
waaraan de garantieplaatsen moeten voldoen en de criteria die gelden
voor de additionaliteit. Wel vroegen zij zich af op welke wijze de toetsing
van de criteria in de wet is geregeld.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van oordeel dat de
doelstelling van het JWG-plan, gericht op doorstroming naar de reguliere
betaalde arbeid, alleen gerealiseerd zal kunnen worden indien de garan–
tieplaatsen van een voldoende kwaliteit zijn. Kwaliteit heeft naar hun
oordeel in de eerste plaats te maken met de aansluiting bij het profiel
van de doelgroep, in de tweede plaats met kenmerken van het totale
aanbod van garantieplaatsen in relatie tot de doorstromingsmogelijkheid
naar de reguliere arbeidsmarkt (de behoeften van de arbeidsmarkt) en in
de derde plaats met het kenmerk van de individuele garantieplaats.
Indien het totale aanbod werkervaringsplaatsen eenzijdig is samenge–
steld (bijvoorbeeld alleen plaatsen in de ouderenzorg) dan kan niet
voldaan worden aan het criterium «passende arbeid» voor iedere indivi–
duele jongere en tevens kan daarmee het doorstromingsperspectief van
een groot aantal deelnemers komen te vervallen. Tevens dient iedere
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individuele garantieplaats te voldoen aan de vereiste dat relevante
werkervaring wordt opgedaan. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de
garantiebanen zal de JWG-organisatie zich dus een oordeel moeten
vormen zowel over het totale aanbod banen en het doorstromingsper–
spectief als over de vraag of de toekomstige deelnemers met de ervaring
die zij op zullen doen op de garantieplaats hun kwalifikatie voor de
arbeidsmarkt vergroten. In het hoofdstuk van de wet dat handelt over de
garantieplaatsen behoort naar het oordeel van de leden van de
P.v.d.A.-fractie een artikel te worden opgenomen dat globale regels stelt
ten aanzien van de toetsing van de kwaliteit.

Deze leden deden de suggestie om bij de beoordeling of arbeids–
plaatsen in aanmerking komen als garantieplaats niet alleen te toetsen
op boventalligheid en het tegengaan van verdringing maar ook op het
aspect van kwaliteit. Het zorgdragen voor garantieplaatsen van
voldoende kwaliteit is des te belangrijker waar aan het eventuele
weigeren stringente sancties verbonden zijn. Kwaliteit geldt dus als
algemene norm waaraan de garantieplaatsen dienen te voldoen, en deze
algemene norm wordt specifiek ingevuld bij de individuele dienstbe–
trekking die wordt aangegaan, waarbij sprake dient te zijn van passende
arbeid voor de individuele jongere. In de wet wordt aangesloten bij de in
de sociale zekerheidswetgeving gebruikte terminologie ten aanzien van
passende arbeid. De leden van de P.v.d.A.-fractie stemmen daarmee in.
De rechtspositie in het JWG-plan dient vergelijkbaar te zijn met de
normale voor burgerrechtelijke arbeidsovereenkomsten geldende
regelingen. Voorzover afwijkingen zouden moeten worden toegestaan
dienen de gronden daarvoor expliciet te worden genoemd. De leden van
de P.v.d.A.-fractie meenden dat indien recht gedaan wil worden aan het
kwaliteitsaspect van de garantieplaatsen toepassing in de marktsector
niet zou moeten worden uitgesloten. Dat gold wat hen betreft zeker in
gemeenten met relatief veel werkloze jongeren en een relatief kleine
collectieve sector.

De leden van de Groen-ünksfractie hadden met grote interesse kennis
genomen van de inhoud van verschillende onderzoeksrapporten en
gingen in op twee aspecten. In de eerste plaats vroegen zij zich af welke
conclusies zijn getrokken uit de bevindingen omtrent de gewenste
additionaliteit van het in het kader van de TV-GWJ aangeboden banen.
Uit onderzoek van de Stichting Weerwerk (1989) hadden deze leden
begrepen, dat het criterium voor subsidiering, namelijk dat de banen er
zonder een TV-GWJ-subsidie niet zouden komen, in de praktijk nauwe–
lijks enige relevantie bezit. Er is alle reden om aan te nemen dat de
banen, die de jongeren nu bezetten, in een eerder stadium zijn weg
bezuinigd. Uit genoemd onderzoek blijkt tevens dat tachtig procent van
de jongeren zelf het vermoeden heeft geuit, dat het werk niet additioneel
is en ten koste gaat van reguliere banen. Dit kwam de leden van de
Groen-Linksfractie niet geheel vreemd voor, omdat de regering zelf in de
Memorie van Toelichting heeft benadrukt dat in de plaatsen een cruciale
rol speelt. Dit criterium staat op gespannen voet met de gewenste
additionaliteit van de banen. Bovendien heeft het bezuinigingsbeleid in
de collectieve sector tot allerlei gaten in dienstverlening geleid. Dit
gegeven bracht de hier aan het woord zijnde leden tot de constatering
dat enerzijds een grote behoefte bestaat bij lagere overheden en
publieke lichamen aan nieuw personeel terwijl anderzijds de jongeren,
gelet op de gewenste doorstroming, hooguit een jaar op deze plaatsen
mogen bivakkeren. De organisaties dichten dus gaten in het personeel
met gesubsidieerde jongeren, die slechts tijdelijk een functie vervullen en
na een inwerkperiode slechts kortdurend van nut kunnen zijn. De
jongeren zelf moeten na afloop een baan zien te vinden in een voor hen
onvriendelijke arbeidsmarkt. Hier wezen deze leden op een tweede
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aspect van de verschillende onderzoeksrapportages. Er wordt gemeld dat
38% van de uitgestroomde jongeren een baan heeft gevonden. De vraag
is in welke mate dit cijfer wijst op succes van de Tv-GWJ. Om hierover
helderheid te verkrijgen moet de zogenaamde «windfall» bekend zijn, de
kans op een baan van een vergelijkbare groep jongeren, die niet
deelneemt aan de maatregel. Dit cijfer bedraagt, 20 blijkt uit genoemd
onderzoek, circa 30%. Dat betekent dat de maatregel slechts in acht van
de honderd gevallen bedoeld effect ressorteert. In de ogen van hier
sprekende leden een onvoldoende resultaat, gegeven de doelstelling van
de Tv-GWJ: het verbeteren van de arbeidsmarktpositie. Zij vroegen zich
af in hoeverre het effect van het nieuwe JWG-plan op de arbeidsmarkt–
positie na deelname van de jongeren zou verbeteren. Zij betwijfelden dit.
Indien het zo is dat de arbeidsmarktpositie van de jongeren niet sterk zou
verbeteren, zo concludeerden deze leden, dan is in feite sprake van een
ingewikkelde manier om jongeren aan (tijdelijk) werk te helpen. Waarom
overweegt de regering niet om het aantal banen in de collectieve sector
structureel uit te breiden en deze speciaal te bestemmen voor jongeren,
die, al naar gelang hun mogelijkheden, permanent deze plaatsen kunnen
bezetten? Het kwam deze leden voor, dat de jongeren zelf en de plaat–
sende instanties op deze wijze veel meer baat hebben bij het JWG-plan.
Zij vroegen de regering een uitgebreide reactie op het aangehaalde
onderzoek en de conclusies die deze leden hieraan verbonden.

Ten aanzien van garantieplaatsen hadden de leden van de Groen–
Linksfractie hun twijfels over de controle op de additionaliteit. De door
de regering voorgestelde weg, overeenstemming tussen werkgever en
werknemer, kwam hen voor als curieus. De meeste banen zijn
waarschijnlijk additioneel, maar slechts op grond van financiële overwe–
gingen. De instantie heeft niet voldoende geld om de JWG-plaats struc–
tureel conform CAO-loon te financieren. De banen zijn materieel
waarschijnlijk niet additioneel, want arbeidsmarktrelevantie is
voorwaarde. De eis van additionaliteit vonden deze leden dus onzinnig en
zij vroegen de regering dan ook maar uit te spreken dat JWG banen een
goedkope wijze zijn om bezuinigingen in het verleden te compenseren
dan wel tegemoet te komen aan de grote personele problemen van vele
organisaties in de collectieve sector.

Het lid van de fractie van de R.P.F. merkte op dat de werkzaamheden
niet in alle gevallen hoefden aan te sluiten op de wensen en mogelijk–
heden van de deelnemers. Arbeid is niet hetzelfde als passende arbeid.
Ook zal het uiterst moeilijk zijn om voor voldoende kwaliteit en variatie in
het werk op de garantieplaatsen te zorgen. Dit lid had er echter begrip
voor als de aangeboden garantieplaatsen niet in alle gevallen geheel
overeenkomen met de wensen van de deelnemers. Overigens vroeg het
R.P.F.-fractielid zich af welke concrete oplossingen er worden geboden
als er geen goede plaatsingsmogelijkheid bestaat, bijvoorbeeld als het
om jongeren van etnische minderheden gaat die de Nederlandse taal niet
zo goed machtig zijn. Gemeenten die in het kader van de Tv-GWJ
meedraaiden, hadden problemen om deze categorie te plaatsen. Zeer
ongemotiveerde jongeren kunnen, als ze ondanks hun ongemoti–
veerdheid toch een plaats hebben geaccepteerd omdat ze anders geen
recht meer op een uitkering hebben, voor problemen bij de garantie
plaatsverschaffer zorgen. Kan de regering hierop ingaan?

4d. Arbeidsduur

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in het feit dat
middels de nota van wijziging de arbeidsduur voor alle jongeren op 32
uur per week wordt gesteld. Zij memoreerden dat het hierbij moet gaan
om de maximale arbeidsduur. Het viel deze leden op dat in de artikelsge–
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wijze toelichting gesproken wordt van een beloningsnorm van in ieder
geval 80% van het minimumjeugdloon. Deze leden wezen erop dat het
belonmgsniveau in het JWG-plan zodanig moet zijn dat de stap naar een
reguliere arbeidsplaats ook in financiële zin nog steeds aantrekkelijk is.
Tegelijk moet voor de JWGO ook de flexibiliteit bestaan om, van geval
tot geval beoordelend, tot een lagere arbeidsduur dan 32 uur over te
gaan. In sommige gevallen kan op deze wijze gebruik gemaakt worden
van extra scholingsmogelijkheden.

De verlenging van de arbeidsduur naar 32 uur en daarmee de
verhoging van de beloning was een van de elementen die naar het
oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie een sterke verbetering
inhield ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Dat gold
tevens voor het feit dat terugval in werkloosheid de facto uitgesloten
wordt. Deze leden vroegen de regering om een reactie op het voorstel
van werknemersorganisaties en de VNG om voor diegenen die er niet in
slagen om uit het JWG-plan te stromen na bijvoorbeeld een jaar de
mogelijkheid te creëren om de arbeidsduur uit te breiden naar bijvoor–
beeld 38 uur, waarmee dan het minimumloon verdiend zou kunnen
worden. Overigens waren deze leden van oordeel dat doelstelling moet
zijn dat jongeren vanuit het JWG-plan zo snel mogelijk doorstromen
omdat anders verstopping dreigt en een te groot aantal garantieplaatsen
nodig zal zijn. Maar niet voorkomen kan worden dat bepaalde groepen
ondanks hun eigen inspanningen en die van de arbeidsbemiddeling, er
niet in slagen om uit te stromen omdat zij in het selectieproces iedere
keer buiten de boot vallen.

4e. Beloning

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat in enkele gevallen de
JWG-beloning voor een 18- en 19-jarige uitwonende jongere lager
uitvalt dan het uitkeringsniveau waarop de corresponderende groep
werklozen recht heeft. Zij namen aan dat dit alleen geldt bij de huidige
niveaus van uitkeringen voor deze groep. Zij gingen ervan uit dat dit
probleem zich niet meer voordoet op het moment dat ook de inkomens–
voorstellen in het kader van het jongerendossier zijn ingevoerd. Zij
vroegen dan ook om een nadere uiteenzetting van de gevolgen voor de
beloningsverhoudingen in de oude en in de nieuwe situatie.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie wilden een vraag stellen betref–
fende het beloningsniveau Kan de regering een reactie geven op de
kritiek dat jongeren die in eenzelfde omstandigheid verkeren maar een
plaats hebben binnen het leerlingwezen een betere beloning genieten?

5. De positie van de jongeren

5a. Verhouding tussen partijen

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden opvallend in de teneur van de
memorie van toelichting en de opbouw van de tekst van de wet de
negatieve toonzetting die hierbij gekozen is ten aanzien van de positie
van jongeren. De mogelijke weigerachtigheid van jongeren lijkt het
grootste probleem waarvoor de overheid zich gesteld zou zien. De leden
van de P.v.d.A.-fractie hadden daar grote moeite mee. Zij waren van
mening dat een zeer groot deel van de jongeren voluit gemotiveerd zijn
om mee te werken aan het proces dat gericht is op arbeidsinpassing
vanwege het feit dat voor hen juist de positieve invalshoek centraal staat
hoe hen een perspektief op de toekomst geboden zou kunnen worden. In
talloze artikelen en artikelonderdelen wordt aangegeven wanneer de
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JWGO niet meer gehouden is aan haar verplichting en wanneer jongeren
hun rechten verliezen, terwijl ten aanzien van de kwaliteit van de garan–
tieplaatsen zowel in het kader van de passendheid van het werk als het
perspectief op doorstroming geen nadere regeling gegeven is. In artikel
11 van de wet is geregeld dat alleen passende arbeid als garantieplaats
kan worden aangeboden. Nergens is geregeld wat er gebeurt indien de
arbeid die aangeboden is niet passend zou zijn en de jongere op die
grond zou weigeren. De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden een nadere
toelichting op de situatie die dan zou ontstaan.

5b. Relatie met sociale zekerheid; sancties

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een nadere uiteenzetting
inzake het te voeren sanctiebeleid. Naar de mening van deze leden past
in het streven naar een evenwicht van rechten en plichten een
toepassing van het sanctiebeleid dat strakker is dan tot nu toe. De
uitdrukkelijke wens te komen tot een sluitende aanpak kan ook voor
betrokkenen niet vrijblijvend zijn. Zij vroegen zich wel af of bij verwijtbaar
gedrag direct sprake moet zijn van uitsluiting van het recht op uitkering
op titel van werkloosheid of dat in dat geval sprake moet zijn van strikte
toepassing van het huidige sanctiebeleid met als ultimum remedium
uitsluiting. Zij vroegen de regering op dit punt om een nadere argumen–
tatie. Datzelfde vroegen zij daar waar de regering geen onderscheid
maakt tussen de situatie, waarin al op voorhand geweigerd wordt met de
JWGO een dienstbetrekking aan te gaan en de situatie, waarin wel een
dienstbetrekking met de JWGO wordt aangegaan, doch vervolgens
plaatsing wordt geweigerd.

Uitgaande van het evenwicht van rechten en plichten mag naar het
oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie aan jongeren de eis gesteld
worden dat zij passende (JWG)-arbeid aanvaarden en dat het van onvol–
doende verantwoordelijkheidsbesef getuigt indien jongeren hardnekkig
weigeren deel te nemen aan het JWG-plan. In die situatie is sanctio–
nering van dat gedrag een onlosmakelijk deel van het beleid. De leden
van de P.v.d.A.-fractie waren echter van oordeel dat de rechtsgrond voor
het afwijken van de bestaande regelgeving op het terrein van de sociale
zekerheid waar het de sancties betreft onvoldoende is aangetoond. Deze
leden waren van oordeel dat het weigeren van een passende JWG-plaats
impliceert dat de betreffende werkloze jongere niet voldoet aan het
gestelde in artikel 9 lid c van de RWW. In artikel 14 van de RWW is
geregeld dat in een dergelijke situatie sancties getroffen kunnen worden.
Zou de regering kunnen toelichten waarom het gestelde in artikel 9 en
artikel 14 van de RWW, en de uitwerking die daaraan gegeven is in de
handleiding sanctietoepassing en uitgaande van een stringente
toepassing van die regels, een onvoldoende sanctie is ten opzichte van
de gedraging? De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat er in het
regeeraccoord gesproken wordt van een geïntensiveerd sanctiebeleid ten
aanzien van weigeraars en dus niet van uitsluiting. Intensivering van het
sanctiebeleid houdt naar het oordeel van deze leden in dat in ieder geval
de bestaande regeling stringent wordt toegepast en tevens dat in de
beoordeling van de ernst van de te sanctioneren gedraging wordt
meegewogen dat de betreffende jongere concrete aanbiedingen van
passende arbeid geweigerd heeft. Waar in artikel 14 van de RWW in het
eerste lid aangegeven wordt in welke gevallen B en W kunnen besluiten
tot tijdelijke verlaging van de bijstand en in het tweede lid van dit artikel
wanneer tot tijdelijke uitsluiting kan worden overgegaan, wordt in het
voorliggende wetsvoorstel bij driemaal weigeren een definitieve
uitsluiting van het recht op een uitkering krachtens de WW danwel RWW
en volgens de memorie van toelichting ook krachtens de ABW gereali–
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seerd. Een individuele toetsing en beoordeling door de uitkeringsinstantie
en door B en W van de omstandigheden is niet meer mogelijk, omdat
gekozen is voor een juridische constructie waarbij de weigerachtige
werkloze jongere als het ware weggedefinieerd wordt door een wijziging
van artikel 1 van de RWW. De leden van de P.v.d.A.-fractie konden
hiermee niet instemmen. Zij waren van oordeel dat ten alle tijde op grond
van de mogelijkheden die artikel 14 van de RWW biedt en een stringente
toepassing daarvan, op basis van een beoordeling van de ernst van het
feit, de omstandigheden van persoon en gezin, en de mate waarin
redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt van het niet nakomen van
de voorwaarden die aan het verstrekken van bijstand zijn verbonden, tot
sancties kan worden besloten die in overeenstemming zijn met de
verweten gedragingen en de individuele situatie. De leden van de
P.v.d.A.-fractie vonden de regeling in het wetsvoorstel met betrekking tot
het, na driemaal weigeren, van rechtswege vervallen van de verplichting
van de JWGO om een dienstbetrekking aan te bieden en het daarmee
doen vervallen van de uitkeringsrechten te meer onbegrijpelijk omdat op
geen enkele wijze het recht van bezwaar en beroep tegen dergelijke
ingrijpende beslissingen geregeld is. Het recht op werk vervalt van
rechtswege en daarmee vervalt ook definitief het recht op een uitkering.
Hier moet geconcludeerd worden dat de rechtsbescherming van de
burger ernstig in het geding is, terwijl men zich tegelijkertijd kan
afvragen of een dergelijke rigide regeling wel uitvoerbaar is, Met name
de definitieve uitsluiting uit de bijstand zoals blijkt uit de toelichting bij
artikel 25 zou ertoe kunnen leiden dat dit voorstel, indien tot wet
verheven, niet in de praktijk zal worden toegepast. Deze leden vroegen
de regering het voorliggende wetsvoorstel aan te passen door de
JWG-sancties in te passen in het RWW-sanctieregime en eventueel de
sanctiehandleiding uit te breiden met paragraaf over het JWG-plan.

Ten aanzien van sanctionering in geval van weigering van een aange–
boden plaats in het kader van het JWG-plan vroegen de leden van de
V.V.D.-fractie wanneer er sprake is van «herhaaldelijk» weigeren van een
aangeboden plaats.

Zou het niet beter zijn, zo vroegen zij, om dit meer explciet vast te
leggen?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de regering de
jongere die herhaaldelijk een werkervaringsplaats weigert of opgeeft wil
sanctioneren. De JWGO dient in die gevallen het dienstverband op te
zeggen terwijl er voor de betreffende jongere geen recht op uitkering kan
ontstaan. De leden van de fractie van D66 waren met de regering van
mening dat een «sluitende aanpak» van de jeugdwerkloosheid middels
het aanbieden van werk en of scholing zekere plichten en verantwoorde–
lijkheden voor de betreffende jongeren met zich brengt. Deze leden
vonden de gedachtengang die in de memorie van toelichting wordt
gevolgd aangaande de sanctionering van jongeren die weigeren een
«passend arbeidsaanbod» van de JWGO te accepteren danwel om een
«dringende reden» ontslagen worden, niet geheel consistent. In de
betreffende passage (blz. 41) wordt de redenering gevolgd dat wanneer
de overheid een deel van de beroepsbevolking (de jongeren) een recht
op werk toekent, daarmee weigering van dit arbeidsaanbod een uitslui–
tingsgrond mag vormen en men zodoende van het recht op uitkering
wordt uitgesloten. Deze leden zagen graag een reactie van de regering
tegemoet op de door de Emancipatieraad aangestipte uitholling van het
recht op vrije arbeidskeuze (Grondwet, artikel 19, lid 3). Op het punt van
de sanctionering vroegen deze leden zich af of de door de regering
gewenste «uitsluitingsgronden» ook van toepassing zijn op de trajectbe–
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middelingsplaatsen of dat de voorgenomen sanctionering alleen gaat
gelden voor arbeidsaanbod van de JWGO?

De leden van de fractie van D66 spraken hun teleurstelling uit over het
feit dat de regering pas in een later stadium met een aparte maatregel
zal komen waarin enkele wijzigingen in de jongerenuitkeringen aan de
orde zullen komen. Deze leden meenden dat, wanneer over een geïnte–
greerde aanpak wordt gesproken, het arbeidsmarkt– en scholingsbeleid
voor jongeren niet ios kan worden gezien van het inkomensbeleid. De nu
gevolgde procedure betekent dat het parlement twee sterk met elkaar
samenhangende wetsvoorstellen gescheiden moet behandelen. Deze
leden meenden dat een en ander een meer samenhangende inkomens–
en arbeidsmarktbeleid niet ten goede komt. De leden van D66 onder–
steunden het uitgangspunt dat het garanderen van werk een perspectief–
voller uitzicht biedt voor jongeren dan het louter voorzien in een
uitkering. Toch wilden deze leden enkele inkomensaspecten aan de orde
stellen. Bij de voorstellen van de regering krijgen de jongeren van 21 jaar
en ouder gedurende een half jaar een wachttijd voordat ze in aanmerking
komen voor een RWW-uitkering. Een alleenstaande jongere van 21 jaar
en ouder gaat in dat half jaar enorm in inkomen achteruit. Een voorbeeld:
nu krijgt een 23-jarige jongere die uitwonend is 1074 gulden RWW.
Volgens de plannen zou de jongere in dit half jaar 765 gulden krijgen.
Weliswaar krijgt de jongere meer mogelijkheden om dit half jaar bij te
verdienen. Maar het was de leden van D66 onduidelijk hoe groot de
omvang van de bijverdiensten mocht zijn. De 765 gulden is gelijk aan de
norm levensonderhoud WSF voor uitwonenden. De norm levenson–
derhoud voor thuiswonenden is 425 gulden. Welke norm wil de regering
hanteren? Volgens de voorstellen van de regering krijgen de jongeren
wanneer zij deelnemen aan een garantieplaats 80% van het voor hen
geldende minimumloon. Een 21-jarige krijgt zodoende 872 gulden.
Wanneer hij/zij alleen een RWW-uitkering zou krijgen dan bedraagt deze
807 gulden. Deze leden vroegen zich af hoe de economische zelfstan–
digheid van jongeren hiermee gewaarborgd wordt. Een daarmee samen–
hangend vraagstuk betreft de studenten in het wetenschappelijk
onderwijs. Een student(e) in het wetenschappelijk onderwijs krijgt een
studiebeurs van maximaal circa 1050 gulden per maand. Wanneer deze
student (uitwonend) zijn of haar studie beëindigt op bijvoorbeeld
25-jarige leeftijd, dan krijgt zij/hij momenteel RWW. In de voorstellen
van de regering zal deze exstudent(e) een half jaar wachttijd krijgen.
Gedurende dit half jaar valt deze student(e) terug naar 765 gulden
(uitwonendennorm).

De regering stelt dat tegenover de werkgarantie die de overheid biedt
de betrokken jongeren de plicht hebben om een garantieplaats te accep–
teren. Weigert een jongere zich in te schrijven bij de JWGO of weigert
hij driemaal een aangeboden garantieplaats, dan betekent dat hij wordt
uitgesloten van het sociale zekerheidssysteem. De leden van de fractie
van de S.G.P. vonden dit een consequentie van de garantie die de
overheid biedt. In het oorspronkelijke voorstel betekende dit dat de
jongere weer volledig voor rekening van zijn ouders kwam. Nu in de nota
van wijziging de doelgroep is uitgebreid tot jongeren tot 27 jaar ligt dat
anders. Ouders zijn wettelijk voor hun kinderen onderhoudsplichtig tot
hun 21ste jaar. Kunnen 21 –plussers die worden uitgesloten op grond van
weigering tot inschrijving c.q. aanvaarding van een garantieplaats, alsnog
een beroep doen op de Algemene Bijstandswet, wanneer zij over onvol–
doende middelen van bestaan beschikken? Zo ja, wordt daarmee de
betekenis van de sanctie niet ondergraven?

Uit de gegevens over de Tv-GWJ blijkt dat 18% van de jongeren zelf
werk is gaan zoeken en daarom een garantieplaats heeft opgezegd en
dat 9% is weggestuurd. Betekent dit in de situatie van het JWG-plan dat

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 352, nr. 7 22



de 9% die is weggestuurd geconfronteerd zal worden met uitsluiting? En
hoe is dat met jongeren die uit de regeling zijn gestapt, omdat zij zelf op
zoek zijn gegaan naar werk, zonder daarin te slagen?

6. Organisatie en uitvoering

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de organisatie
van de uitvoering. Zij stemden in met de voorgestelde regeling van de
detacheringsconstructie en met de verplichting voor de gemeente om
een Jeugdwerkgarantieorganisatie op te richten. Wel vroegen zij om een
nadere uiteenzetting omtrent de vergoeding van de uitvoeringskosten en
de vergoeding van de door de deelnemende jongeren werkelijk gemaakte
kosten, die in verband met de dienstbetrekking noodzakelijk kunnen
worden geacht. Zij vroegen zich af of dit een reële vergoeding voor de te
maken kosten betrof.

Een aspect van de uitvoering waar deze leden nog specifiek de
aandacht voor vroegen betrof de wijze waarop en de mate waarin er
tijdens lopende plaatsingen contact is tussen JWGO en de jongere. Zij
vroegen de regering nader uiteen te zetten op welke wijze dit contact
vorm moet krijgen en met welke frequentie die moet plaatsvinden.
Immers, ook tijdens de plaatsing moet de JWGO erop gericht zijn de
doorstromingskansen voor jongeren vanuit het JWG-plan zoveel mogelijk
te bevorderen, zo meenden deze leden.

Een belangrijk kenmerk van de uitvoering van het JWG-plan is dat
deze plaatsvindt door een door de gemeente op te richten JWG-organi–
satie die als formele werkgever optreedt van de jongere waarbij de
jongere gedetacheerd wordt bij instellingen en organisaties die als feite–
lijke werkgever zullen optreden. De leden van de P.v.d.A.-fractie
stemmen met deze uitvoeringsorganisatie in.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen in hoeverre in de nieuwe
structuur van voortdurend overleg tussen de jeugdwerkgarantieorgani–
satie en het GAB nog sprake zal kunnen zijn van een zekere flexibiliteit in
het optreden? Ook zouden zij de mening van de regering willen weten
over het voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om,
rekening houdend met lokale omstandigheden, een hardheidsclausule in
te bouwen, voor het geval een gemeente niet aan de doelstelling
voldoen.

Ook vroegen zij zich af of het wel noodzakelijk is dat de Minister de
mogelijkheid krijgt om de financiering van gemeenten die niet aan de
doelstelling van het JWG voldoen in te trekken. Er mag toch sprake zijn
van enig vertrouwen in de gemeenten, zo stelden zij?

Ten aanzien van de uitvoering hadden de leden van de Groen-Links–
fractie reeds in algemene zin zich kritisch uitgelaten. De regering opteert
voor een aan de gemeente gelieerde JWGO, die de jongeren in dienst
neemt en plaatst bij de verschillende instellingen. Deze leden achten de
reden voor een nieuwe organisatie niet geheel toereikend. In de Tv-GWJ
wordt het aan de gemeenten overgelaten hoe de plaatsing te regelen. De
vraag blijft, zo stelden de hier aan het woord zijnde leden, in hoeverre
een nieuwe organisatie de uitvoering niet belemmert. Zij vroegen een
nadere toelichting op de stelling van de regering dat uniformiteit in de
arbeidsvoorwaarden gewenst is en daarmee een JWGO noodzakelijk
maakt.

De leden van de S.G.P.-fractie stelden vast dat de uitvoering van het
JWG-plan plaatsvindt via de gemeenten. Ook de voorloper van de
JWG-wet, de Tv-GWJ, werd door de gemeenten uitgevoerd. Gemeenten
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hebben dan ook al ervaring, wat ervoor pleit om ook het JWG-plan door
hen te laten uitvoeren. In de JWG-wet gaat het ook om een garantie die
de overheid geeft en daarom ook primair voor verantwoordelijkheid van
de overheid komt. Anderzijds zou ook de nieuw op te richten arbeids–
voorzieningsorganisatie een mogelijkheid zijn om het JWG-plan uit te
voeren. Voordeel daarvan is dat de sociale partners dan direct betrokken
zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het JWG-plan.
Daarnaast spelen de arbeidsbureaus een belangrijke rol in het registreren
van werkloze jongeren (relevant voor de deelname aan het JWG-plan) en
hebben zij een goed overzicht inzake mogelijkheden tot plaatsing op de
arbeidsmarkt (relevant voor de uitstroom). Binnen de arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie zou het JWG-plan ook directer kunnen worden
afgestemd op andere maatregelen ter bestrijding van de langdurige
werkloosheid. De leden van de fractie van de SGP zouden daarom van de
regering graag nog een grondige argumentatie horen inzake haar keuze
voor de gemeenten in plaats van voor de arbeidsvoorzieningsorganisatie.
In tegenstelling tot de Tv-GWJ wordt het JWG-plan niet direct door de
gemeenten uitgevoerd maar door een op te richten stichting, de JWGO.
Het argument dat daarmee de rechtspositie van de betrokken jongeren
verduidelijkt wordt, konden de leden van de fractie van de S.G.P. onder–
schrijven.

De JWGO krijgt gegevens over de jongeren die langer dan 6 maanden
c.q. een jaar werkloos zijn van de arbeidsbureaus. Een mogelijk knelpunt
daarbij is de vervuilde bestanden bij de arbeidsbureaus. Is een schoon
bestand bij de arbeidsbureaus niet een belangrijke voorwaarde voor het
goed functioneren van de JWG-wet? Wat wordt gedaan om de vervuiling
van bestanden tegen te gaan en op welke termijn kunnen de bestanden
van de arbeidsbureaus inderdaad geschoond zijn?

7. Invoering

De leden van de C.D.A.-fractie hadden de indruk dat de eerste fase
van het JWG-plan, waarin de gehele doelgroep tot 21 jaar wordt bereikt
als gevolg van de nota van wijziging, aanzienlijk versneld wordt
ingevoerd. Ging het oorspronkelijke voorstel van wet nog uit van een
gefaseerde invoering waarbij de (voorlopige) grens van 21 jaar medio
1994 zou worden bereikt, de nota van wijziging gaat uit van een nieuw
tijdpad, waarin de groep werkloze jongeren van 16 tot en met 20 jaar
reeds per 1 juli 1990 in de Jeugdwerkgarantiewet worden opgenomen.
Deze leden vroegen zich af in hoeverre dit in de praktijk realiseerbaar is
en van welke data de regering thans uitgaat in verband met de invoering
van de wet. Welke voorbereidingstijd wordt hierbij noodzakelijk geacht?

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich niet aan de indruk
onttrekken dat veel weerstand bij sociale partners en gemeenten
voorkomen en weggenomen kan worden indien enerzijds in de concrete
invulling van het voorliggende wetsvoorstel een aantal aanpassingen
aangebracht worden en anderzijds bij de invoering meer rekening
gehouden kan worden met een aantal concrete problemen die door de
bij de uitvoering betrokken partijen geconstateerd worden. Het zou van
politieke en bestuurlijke dwaasheid getuigen indien niet in redelijkheid
van gedachten gewisseld zou kunnen worden over de wijze waarop tot
invoering gekomen kan worden. Dat geldt niet alleen de wetgever, maar
ook degenen die de wet zullen uit moeten voeren. De leden van de
P.v.d.A.-fractie vroegen de regering om toe te lichten waarom zij het
invoeringstraject van het gewijzigde wetsvoorstel gewijzigd heeft ten
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Kan aangegeven worden
waarom de regering een dergelijke snelle invoering mogelijk acht? Deze
leden wezen daarbij nogmaals op het regeeraccoord waarin sprake is van
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het «zo spoedig mogelijk» realiseren van de sluitende aanpak.
De aan het woord zijnde leden meenden dat een sluitende aanpak voor

de 1990-generatie zo snel mogelijk gewenst is, gezien het feit dat voor
deze generatie het uitgangspunt van economische zelfstandigheid en
daarmee van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt mede ertoe bijge–
dragen hebben dat het recht op een gezinstoeslag in het kader van de
Toeslagenwet is komen te vervallen. Het creëren van een werkgarantie
voor deze generatie en het uitsluiten van een terugval in werkloosheid is
een goede invulling van het voorwaardenscheppend beleid met
betrekking tot economische zelfstandigheid.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg of de regering kon aangeven binnen
welke termijn zij de wet denkt te kunnen invoeren. Voorziet de regering
een achterstand bij de uitvoering van de wet voor gemeenten die nu nog
geen ervaring hebben in het kader van de Tijdelijke Voorziening gemeen–
telijke werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren?

8. Financiële consequenties

De leden van de P.v.d.A-fractie wilden er allereerst op wijzen dat een
intensievere aanpak, onder betere voorwaarden wat betreft kwaliteit en
beloning, uiteindelijk toch leidt tot een besparing ten opzichte van de
begroting 1990, zoals blijkt uit tabel 6.3. Dat besparingseffect wordt
groter naar mate men er in slaagt door een effectief beleid in de eerste
fase en een hoger doorstromingspercentage de uitstroom te verhogen. In
de bruto lasten-berekening wordt een subsidie aan het leerlingwezen
opgevoerd. De aan het woord zijn leden hadden reeds gevraagd naar de
ratio van het afwijken op dit punt van het voorstel uit het heroverwe–
gingsrapport. In een noot wordt echter aangeven dat «de te kiezen
modahteit» ook invloed heeft op de financiële gevolgen Onduidelijk is
waarvan de keuze afhangt. Tevens dient de vraag zich aan, indien
besloten wordt tot uitbreiding naar de marktsector, in hoeverre daar een
vergoeding tegenover moet staan en hoe hoog die zou moeten zijn.
Hieruit zou een verdere besparing volgen voor de rijksbegroting. Deze
leden wilden graag enig inzicht in het mogelijke financiële effect hiervan.

Wat betreft de financiering vroegen de leden van de V.V.D.-fractie zich
af in hoeverre de financiële tegemoetkoming van het Rijk toereikend is.
Uit het evaluatie-onderzoek is komen vast te staan dat de betrokken
gemeenten een groot gedeelte van de financiering zelf moeten dragen,
zo stelden zij. Welke conclusie trekt de regering uit dit onderzoek? Wat is
met betrekking tot dit onderzoek het oordeel van de gemeenten? En in
hoeverre wordt de slaagkans van de JWG-aanpak door deze wijze van
financiering beïnvloed?

De leden van de fractie van D66 gingen er vanuit dat er momenteel
sprake is van werkloosheidspercentages bij jongeren uit migranten–
groepen van rond de 50 procent (notitie Maatwerk). Deze jongeren zullen
bij een «sluitende aanpak» een aanmerkelijk deel van de JWG-doelgroep
gaan uitmaken en een intensieve begeleiding en bemiddeling vereisen
hetgeen problemen met zich mee kan brengen voor de uitvoeringskosten
van een aantal gemeenten. De hier aan het woord zijnde leden vonden
het leggen van mede-verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
Jeugdwerkgarantiewet bij de gemeenten teneinde tot de zo gewenste
«sluitende aanpak» van de jeugdwerkloosheid te komen alleen dan
aanvaardbaar wanneer er sprake is van een «reële vergoeding» van de
uitvoeringskosten. Deze leden constateerden dat de totale vergoeding
van uitvoeringskosten-JWG in 1991 23,7 miljoen bedragen. Aangezien
er in dat jaar 12 000 JWG-plaatsen zullen worden gerealiseerd zal er
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sprake zijn van een tegemoetkoming van circa f 170 per geplaatste
jongere per maand. Daarnaast blijkt uit tabel 6.1. dat de rijksvergoeding
van uitvoeringskosten-JWG structureel (1998 of eerder) 30,9 miljoen zal
bedragen tegen een structureel aanbod van19 000 JWG-plaatsen. Een
structurele tegemoetkoming zodoende van f 135 per geplaatste jongere
per maand. Kan de regering aangeven op welke manier zij tot een
schatting van de bedoelde uitvoeringskosten is gekomen en bovendien
aangeven waarom de structurele tegemoetkoming aan de gemeenten per
geplaatste per maand lager is dan in 1991? De leden van de fractie van
D66 constateerden dat evaluatieonderzoek betreffende de uitvoering van
de Tv-GWJ (september 1988) reeds heeft aangetoond dat het bedrag
van f 150 per geplaatste jongere per maand onvoldoende was. In
aanmerking nemende dat de JWG-doelgroep bij een «sluitende aanpak»
(zeer) moeilijk plaatsbare jongeren betreft die een intensieve begeleiding
en scholing behoeven, zouden deze leden een nadere toelichting van de
voorgestane vergoedingen gaarne tegemoet zien.

De garantieplaatsen binnen de JWG zullen door de rijksoverheid
worden gefinancierd, zo constateerden de leden van de S.G.P.-fractie.
Behalve de loonkosten van de jongeren, wordt er 1800 gulden per jaar
per jongere betaald voor de uitvoeringskosten. Hoe de regering tot dit
bedrag komt wordt uit de memorie van toelichting onvoldoende duidelijk.
Wanneer het gebaseerd is op ervaringen met de Tv-GWJ, vroegen de
leden van de fractie van de S.G.P. zich af of deze regeling te vergelijken
is met de verplichtende JWG-wet. Zullen gemeenten niet meer geld kwijt
zijn, omdat in het kader van het JWG-plan ook minder goed plaatsbare
of minder gemotiveerde jongeren een garantieplaats moeten krijgen?

In dit verband wilden de leden van de fractie van S.G.P. wijzen op
benchten dat deelnemers aan de arbeidspools aanzienlijk duurder blijken
te zijn datn werd geraamd. Zijn die berichten juist, en is dat geen
aanleiding om de bijdragen van 1800 gulden per jongere per jaar niet
nogmaals te overwegen? Zeker nu uit de nota van wijziging blijkt dat het
geïntegreerde jongerenbeleid voor het Rijk een besparing oplevert van
uiteindelijk structureel 119 miljoen gulden, is het te overwegen een deel
daarvan te bestemmen van het JWG-plan indien blijkt dat dat onvol–
doende middelen van het Rijk krijgt. De leden van de fractie van de
S.G.P. zagen een reactie van de regering op dit punt met belangstelling
tegemoet.

Het lid van de R.P.F.-fractie was van mening dat het bepaalde in artikel
16 en volgende artikelen een te grote belasting van de financiële positie
van de gemeenten zou kunnen inhouden. De bekostiging van een inten–
sieve begeleiding of een voorschakel-voorziening voor de jongeren, voor
wie het vinden van een concrete garantieplaats niet direct tot de
mogelijkheden behoort, kan problemen opleveren. In de Rijksbegroting
wordt er voor dit doel 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld, maar zal
dat, naast een eventueel gebruik van de mogelijkheden die de arbeids–
voorzieningsorganisatie biedt, de reguliere welzijnsvoorzieningen, het
sociaal-cultureel werk en het vormingswerk, toereikend zijn? Bovendien
zal er bij een verwachte uitstroming van 25% van de deelnemers een
additionele inspanning moeten worden geleverd om de overige 75% aan
een reguliere arbeidsplaats te helpen. Dit lid vroeg of er voor een
werkelijk sluitende aanpak niet méér geld nodig zal zijn.
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9. Artikelsgewijze opmerkingen

artikel 3

Het bepaalde in artikel 3 bracht het lid van de R.P.F.fractie tot de vraag
hoeveel vrijheid een gemeentebestuur heeft bij het opnemen van
personen in het bestuur van de JWG-organisaties? Gelden hiervoor
duidelijke criteria?

artikel 8

Wat is de reden dat overeenstemming tussen garantieplaatsver–
schaffer en medezeggenschapsorgaan impliceert dat geen toetsing meer
hoeft plaats te vinden, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie.
Betekent deze formulering niet tegelijkertijd dat indien er wel overeen–
stemming bestaat in een dergelijke organisatie meer dan 10% van de
formatieplaatsen uit JWG plaatsen kan bestaan zonder enige boven–
grens? Is dit een beoogd effect? Zou daarmee niet een oneigenlijke
oplossing gevonden kunnen worden voor problemen als werkdruk?
Tevens is in de formulering van dit artikel onduidelijk wie toetst in geval
er geen overeenstemming bestaat met het medezeggenschapsorgaan.
Uit de toelichting blijkt dat dit de JWGO respectievelijk de garantie–
plaatsverschaffer zelf zouden zijn. De vraag is of dit juiste organen zijn
voor toetsing, immers de JWGO heeft belang bij de verwerving van de
garantieplaats en de garantieplaatsverschaffer heeft daarover een
conflict met het medezeggenschapsorgaan.

Bij artikel 8 vroeg het lid van de R.P.F.-fractie zich af of de JWGO wel
de aangewezen organisatie is om de garantieplaatsen te toetsen. Ligt het
niet meer voor de hand om de toetsing binnen RBA-verband te laten
plaatsvinden, om zo een bepaalde willekeur te verniijden? Er wordt
overigens in dit artikel voor de garantieverschaffer de mogelijkheid
opengelaten om zonder instemming van het medezeggenschapsorgaan
over te gaan tot het aanmelden van een garantieplaats. Het lid van de
R.P.F.-fractie vroeg de regering of dit niet leidt tot een spanningsveld
binnen de collectieve sector.

artikel 9

Dienen in de plaatsingsovereenkomst niet in ieder geval ook de
afspraken te worden vastgelegd omtrent scholing en de wijze waarop
daarmee rekening gehouden wordt? De leden van de P.v.d.A.-fractie
meenden dat dit nodig zou kunnen zijn omdat in de individuele situaties
een combinatie van werkervaring en scholing noodzakelijk geacht kan
worden terwijl de garantieplaatsverschaffer daar geen belang bij heeft.

artikel 11

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg zich af of de bepalingen uit artikel
11 niet te ruim gesteld zijn. De JWGO behoudt een aanwijzingsplicht als
er niet aan het in het tweede lid vereiste van passendheid is voldaan.
Hoe rekbaar is dit begrip passendheid? Indien er een ruime interpretatie
wordt gehanteerd van het begrip «redenen van lichamelijke, geestelijke
of sociale aard» (lid 2), heeft een jongere altijd de mogelijkheid om een
aangeboden garantieplaats als «niet passend» van de hand te wijzen.
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artikel 12 en 13

Bij nota van wijziging is het derde lid gewijzigd, zo constateerden
dezelfde leden, waardoor ook zodanige vormen van scholing mogelijk
worden in combinatie met een werkervaringsplaats dat de arbeidsduur
minder kan worden dan 19 uur. Waarom is gekozen voor de vormgeving
bij AMvB en niet voor bijvoorbeeld een hardheidsclausule op grond
waarvan de JWGO kan afwijken in individuele situaties waar dit het
meest aangewezen is? Is het mogelijk in een algemene regeling die
situaties te dekken? Hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie goed
begrepen dat het feit dat plaatsing op een scholingsplaats in dit kader
gelijk is aan plaatsing op een garantieplaats leidt tot gelijke beloning?
Welke is de reden om de eerste zes uren daarvan uit te zonderen? Leidt
de formulering er niet toe dat ingeval er niet een combinatie mogelijk is
waardoor de jongere 32 uur werkt en 6 uur scholing volgt, maar noodge–
dwongen het aantal arbeidsuren moet beperken om de scholing te
kunnen volgen, dat daarmee zijn beloning naar rato vermindert en
daarmee een negatieve prikkel ontstaat om scholing te volgen? Is dit een
beoogd effect?

artikel 14

Wat is de juridische betekenis van dit artikel voor de garantieplaatsver–
schaffer, de jongere, de dienstbetrekking tussen de jongere en JWGO en
de plaatsingsovereenkomst, zo vroegen de leden van de P.v.d A.-fractie.
Is dit een noodzakelijke bepaling gezien de voor normale burgerrechte–
lijke arbeidsovereenkomsten geldende bepalingen welke dus ook van
toepassing zijn op de dienstbetrekking van de jongere en de plaatsings–
overeenkomst?

artikel 15

Wat is de reden van de algemene terugvorderingsmogelijkheid van
loos– en vakantiebijslag, op grond van het vijfde lid. Is het niet zo dat
indien de betrokken jongere verhuizing niet meldt maar wel blijft werken,
of de leeftijd van 27 bereikt zou hebben en dat niet meldt maar wel blijft
werken, de sanctie van het terugvorderen van het verdiende loon een te
zware sanctie is? Moet de tekst van dit artikel niet specifieker geformu–
leerd worden, met name gericht op ten onrechte verkregen inkomen
indien de dienstbetrekking van rechtswege is komen te vervallen en
feitelijk door de jongere ook beëindigd is terwijl beloning wel heeft
plaatsgevonden wegens het ontbreken van melding? Wat zijn de conse–
quenties voor de sociale zekerheidssituatie van een jongere die op grond
van het zevende lid op staande voet ontslagen wordt? Bestaat in een
situatie van ernstig verzuim alleen het zwaarste middel, namelijk ontslag?
Is deze jongere vervolgens ook definitief uitgesloten van bijstand?

artikel 19

Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat de regering eigenlijk niet
voornemens is van deze bevoegdheid gebruik te maken, maar dit meer
als instrument ziet om onderzoek te kunnen doen in geval de prestatie
van de gemeente te wensen overlaat. De terugvordering zou een ultimum
remedium moeten zij. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de
regering om de huidige formulering nog eens tegen het licht te houden
en zij vroegen of het mogelijk is ofwel de gronden voor terugvordering
nadrukkelijk vast te leggen ofwel de procedure vast te leggen op grond
waarvan vastgesteld kan worden dat gemeenten hun plicht verzaakt
zouden hebben. Daar waar gemeenten en de JWGO een schakel zijn in
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een keten die ook weer van andere schakels afhankelijk zijn dient de
rechtszekerheid van de gemeente wettelijk voldoende gewaarborgd te
zijn.

artikel 28 en 29

Als de leden van de P.v.d.A.-fractie het goed begrepen hadden zien
deze artikelen toe op de situatie waarin een jongere tot de doelgroep van
het JWG-plan behoort en rechthebbend is in het kader van de IOAW
danwel IOAZ, hetgeen impliceert dat deze een arbeidsverleden heeft en
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Naast de algemene opmerkingen ten
aanzien van de uitsluiting van het recht op sociale zekerheid bij
weigering, zoals deze leden die eerder gemaakt hadden, drong zich bij
hen de vraag op hoe de formulering van de doelgroep in artikel 2 derde
lid onder f zich verhoudt met het gestelde onder deze artikelen. Op
grond waarvan wordt beoordeeld of met besluit de betreffende gedeel–
telijk arbeidsongeschikte jongere niet meer tot de JWG-doelgroep te
rekenen, zonder consequenties voor de uitkering danwel met conse–
quenties voor de uitkering?

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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