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1. Algemeen

Bij brief van 4 september 1991 (TK 1990-91, 21 800 XV, nr. 90) heb
ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van budget–
financiering in de sociale werkvoorziening. Daarbij ben ik ingegaan
op de regeling Financieel verdeelmodel zoals die is gepubliceerd in de
Staatscourant van 24 september 1990 en 10 april 1991.

Ook voor het budgetjaar 1993 zal de verdeling van de middelen op
basis van dit verdeelmodel plaatsvinden. Ik heb daartoe gebruik gemaakt
van de mogelijkheid de experimentele periode tot en met 1993 te
verlengen.

In het kabinet is afgesproken dat een uiterste inspanning zal worden
gedaan om reeds in het begrotingsjaar 1994 te kunnen werken op basis
van een herziene wet sociale werkvoorziening. Mocht dit onverhoopt niet
lukken, dan zal ik verlenging van de experimentele periode tot eind 1994
overwegen.

Deze brief is bedoeld u te informeren over de voortgang van de
budgetfinanciering in de sociale werkvoorziening en de uitgangspunten
voor de toekenning van de budgetten voor het jaar 1993 en de
voorlopige budgetten voor het jaar 1994.

2. Toepassing van het financieel verdeelmodel 1993

De ervaringen met het financieel verdeelmodel in de jaren 1991 en
1992 geven geen aanleiding tot een ingrijpende bijstelling van het
model. De herverdeeleffecten voor een bestuurlijke eenheid zijn voor
1993 wettelijk beperkt.
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Het budget kan maximaal 5% dalen ten opzichte van het budget 1992.
Aftopping bij een te sterke toename van het budget is niet meer relevant
en wordt derhalve niet meer in de regeling financieel verdeelmodel
opgenomen.

3. Nader onderzoek naar onderdelen van het verdeelmodel

3.1 De wachtlijst

De omvang van de wachtlijst is toegenomen van 11 905 personen
ultimo 1990 tot 12 970 personen per ultimo 1991. Dit betekent evenals
in de voorgaande periode een stijging van bijna 10%. Uit gegevens over
het eerste kwartaal 1992 mag worden afgeleid dat de toename van de
wachtlijst in de komende perïode minder groot zal zijn.

De toetsing van de wachtlijst maakt deel uit van het accountantspro–
tocol, op grond waarvan door de accountant de juistheid van de wacht–
lijstgegevens wordt gecontroleerd. Uit onderzoekingen naar de ontwik–
keling van de wachtlijst van de afzonderlijke bestuurlijke eenheden, de
invloed daarvan op het aantal arbeidsplaatsen en op de omvang van het
budget bij verhoging van de wachtlijstfactor naar 50%, is gebleken dat
geen ongewenste en onhanteerbare herverdeeleffecten te verwachten
zijn. De wachtlijstfactor is dan ook, in overeenstemming met het eerder
ingezette beleid, voor 1993 vastgesteld op vijftig procent. Voor het
voorlopig budget 1994 wordt het percentage van 75% gehanteerd.

In het kader van de programma-evaluatie B.D.D. zal nader aandacht
worden besteed aan de problematiek van de invloedsfactor van de
wachtlijst. Op basis van de uitkomsten hiervan en de ontwikkeling van de
wachtlijsten in 1992 zal volgend jaar definitieve besluitvorming over de
hoogte van de wachtlijstfactor voor 1994 plaatsvinden.

3.2 De in het model opgenomen correctiefactoren

In het financieel verdeelmodel 1991 en 1992 zijn twee correctiefac–
toren opgenomen: het percentage lichamelijk gehandicapten en de
gemiddelde leeftijd.

Uit het kostenverklaringsmodel op basis van de laatst bekende
gegevens komen beide factoren nog steeds als significant naar voren.
Wel neemt de waarde van beide factoren af. Trendanalyse geeft aan dat
deze ontwikkeling zich zal doorzetten, waardoor de correctiefactor licha–
melijk gehandicapten waarschijnlijk zal verdwijnen.

Voor 1993 zijn, op basis van de resultaten van het kostenverklarings–
onderzoek, de correctiefactoren voor afwijkingen van het gemiddelde
percentage lichamelijk gehandicapten en afwijkingen van de gemiddelde
leeftijd vastgesteld op respectievelijk 0,2 en 1,5.

In het voorlopig budget 1994 heb ik reeds rekening gehouden met de
uitkomsten van de trendanalyse. Het percentage voor lichamelijk gehan–
dicapten voor dat jaar is voorlopig bepaald op 0,1 en het percentage
voor gemiddelde leeftijd op 1,2.

3.3 Niet in het model opgenomen correctiefactoren

Het uitgevoerde kostenverklaringsonderzoek heeft niet geleid tot
uitkomsten op grond waarvan nieuwe correctiefactoren aan het verdeel–
model moeten worden toegevoegd.

Aan de invloed van het ziekteverzuim op de netto-kosten is in het
onderzoek opnieuw veel aandacht besteed. In het econometrisch
onderzoek is daarbij ook gekeken naar de samenhang tussen de huidige
correctiefactoren lichamelijk gehandicapten, gemiddelde leeftijd en het
ziekteverzuim. Het onderzoek geeft, evenals in voorgaande jaren aan dat
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er geen significant verband bestaat tussen afwijkingen ten opzichte van
het gemiddeld ziekteverzuim en de netto-kosten.

Nader overleg met een aantal bestuurlijke eenheden heeft evenmin
nader inzicht in een mogelijke verhouding tussen ziekteverzuim en de
netto-kosten opgeleverd. Ik heb dan ook besloten voor 1993, evenals in
voorgaande jaren, geen correctiefactor voor het ziekteverzuim in het
model op te nemen. Wel blijft beperking van het ziekteverzuim in het
kader van het generieke beleid ter zake mijn voortdurende aandacht
houden.

3.4 Het stimuleringsbeleid

Voor het stimuleringsbeleid is in 1993 een bedrag van 7 miljoen
gulden uitgetrokken. Deze middelen zullen worden aangewend voor een
verdere bevordering van de doorstroming. De stimuleringsregeling ten
aanzien van doorstroming zal, zoals reeds aangekondigd in de nota
«Optimale benutting van arbeidsplaatsen (TK 1989-90, 21 552, nr. 2), in
1993 een andere vorm hebben dan in de voorgaande jaren. Een
tegemoetkoming in de kosten zal alleen worden verstrekt voorzover
doorstroom van werknemers is gerealiseerd van meer dan 1% van het
aantal arbeidsplaatsen op 31 december van het basisjaar, omgerekend
naar 38 uur. De éénmalige extra vergoeding per doorgestroomde
werknemer boven die 1% is verhoogd tot een bedrag van f 15 000 omdat
er van wordt uitgegaan dat aan doorstroming boven de 1% extra
inspanning ten grondslag ligt.

In het begrotingsjaar 1992 is ook een premie beschikbaar gesteld als
tegemoetkoming in de kosten van de experimentele invoering van het
profielensysteem. Uit de ingediende aanvragen blijkt dat de overgrote
meerderheid van de bestuurlijke eenheden inderdaad heeft besloten tot
invoering over te gaan. Aangezien een voortzetting van de stimulerings–
regeling in 1993 nog nauwelijks tot herverdeling van middelen tussen
bestuurlijke eenheden zal leiden is besloten voorshands af te zien van
voortzetting van het incentivebeleid op dit onderdeel.

3.5 Integratie A– en B-categorie

Met ingang van 1 april 1993 zullen de rechtspositieregelingen in het
kader van de A– en de B-categorie worden geïntegreerd. In het centraal
arbeidsvoorwaardenoverleg is daarover overeenstemming bereikt. Voor
een aantal bestuurlijke eenheden met een onevenredig groot aantal
B-categorie werknemers kan deze integratie in de aanvangsfase
meerkosten met zich meebrengen, die niet volledig uit de beschikbare
middelen kunnen worden betaald.

Voor deze bestuurlijke eenheden wordt op grond van artikel 41, 5de lid
WSW een toeslag in het budget 1993 opgenomen voorzover de
meerkosten per arbeidsplaats, uitgaande van het totaal aantal arbeids–
plaatsen (A en B), een bedrag van f 200 (circa een half procent van de
gemiddelde landelijke loonkosten per arbeidsplaats) overschrijden en dan
voor dat meerdere en voorzover de op deze wijze berekende totale
meerkosten in 1993 een drempelbedrag van f 50000 overschrijden. In
het voorlopig budget voor 1994 worden de meerkosten vergoed voor
zover de meerkosten per arbeidsplaats een bedrag van f 400 (bij
benadering een procent van de gemiddelde landelijke loonkosten)
overschrijden. Ook voor dat jaar zal een drempelbedrag van f 50 000
worden gehanteerd.

3.6 Maatregelenbeleid

Met mijn brief van 4 september 1991 (TK 1990-91, 21 800 XV, nr. 90)
heb ik u op de hoogte gesteld van de voortgang met betrekking tot het
toetsingsinstrumentarium voor de sociale werkvoorziening. In het laatste
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kwartaal van dit jaar zal ik u een tweede voortgangsrapportage doen
toekomen. In deze rapportage zal nader worden ingegaan op de
meetpunten doeltreffendheid en het maatregelenbeleid bij een onrecht–
matige en/of een ondoeltreffende uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening.

Voor het budgetjaar 1993 zal, evenals voor het jaar 1992, naast de
toetsing op rechtmatigheid een toetsing op doeltreffendheid van de
wetsuitvoering plaatsvinden. Deze toetsing zal met name gericht zijn op
een globale beoordeling van de gerealiseerde doorstroming en de
zorgvuldigheid van de plaatsing vanaf de wachtlijst (first in first out) en
op het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in relatie tot het aantal
waarvoor in het budget middelen zijn toegekend. Indien na afloop van
het budgetjaar 1993 blijkt dat de bij of krachtens de wet gestelde regels
niet of niet correct zijn toegepast, dan wel het aantal berekende arbeids–
plaatsen niet is gerealiseerd, zal dit aanleiding zijn tot toepassmg van
artikel 44 van de wet. Het bij beschikking afgegeven budget zal eveneens
worden herzien als blijkt dat dit budget is gebaseerd op ondeugdelijke
grondslag, tengevolge van onjuiste gegevens, bijvoorbeeld met
betrekking tot wachtlijst en volume. In dat geval zal ambtshalve verre–
kening plaatsvinden op grond van onverschuldigde betaling.

4. Het onderzoek naar meerkosten van blinden in de S.W.

In vervolg op mijn toezegging aan de kamer de problematiek van
eventuele meerkosten van blinden in de werkvoorziening en meer
specifiek van de blindenwerkplaatsen Sonneheerdt te Ermelo en Blizo te
Vught, heb ik een onderzoek doen instellen door het onderzoeksbureau
V.B. Advies te Nieuwegein. Het onderzoek wordt begeleid door een
begeleidingscommissie waarin alle belanghebbenden zitting hebben. Het
onderzoek zal medio oktober zijn afgerond, waarna ik u over de resul–
taten en mijn conclusies daaruit zal informeren. Mocht dit aanleiding
geven tot een andere budget toedeling voor de betreffende bestuurlijke
eenheden dan uit de hantering van het verdeelmodel naar voren komt,
dan zal ik daar nog in het budgetjaar 1993 rekening mee houden.

5. Decentralisatie impuls

Met betrekking tot de intentie van het kabinet de beleidsoperatie te
doen uitmonden in een overheveling van de middelen voor de sociale
werkvoorziening naar het Fonds sociale vernieuwing, onder handhaving
van de doelstelling van de WSW en het voorzieningenniveau op het voor
1994 voorziene peil, kan ik u mededelen dat het onderzoek terzake
inmiddels is gestart. Dit onderzoek moet uitwijzen of de verdeling van de
middelen over de 647 gemeenten mogelijk is op basis van een nog te
ontwikkelen nieuw verdeelmodel, uitgaande van sociaal-demografische
factoren. De nieuwe toedeling van de middelen zal niet mogen leiden tot
onacceptabele herverdeeleffecten.

De uitkomsten van het onderzoek zullen begin 1993 beschikbaar
komen. In het kader van de Decentralisatie Impuls wordt eveneens
onderzocht of een betere afstemming tussen de banenpoolregeling en
uitvoering van de WSW tot de mogelijkheden behoort, en welke de
budgettaire consequenties zijn van een verdergaande deregulering en
decentralisatie in combinatie met een gewijzigde financiering en de
afstemming met de banenpoolregeling. De Staatssecretaris van Binnen–
landse Zaken heeft u bij brief van 28 augustus 1992 over de afspraken
terzake met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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