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Vragen van het lid Meulenbelt (SP)
op 12 februari 2004 medegedeeld aan
de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid inzake
toezegging over het vervallen
van de sollicitatieplicht
uitkeringsgerechtigden ouder dan
zevenenvijftig en een half jaar.

1
Kunt u meedelen op welk moment en
op welke wijze u de gemeenten op de
hoogte heeft gesteld van uw tijdens
de openbare behandeling van het
wetsvoorstel Werk en Bijstand
gedane toezegging1 dat
uitkeringsgerechtigden ouder dan
zevenenvijftig en een half jaar, van
wie na een eerste test gebleken is dat
er geen arbeidsmarktperspectief is,
niet langer hoeven te solliciteren?

2
Indien dat niet is gebeurd, waarom
heeft u dat (nog) niet gedaan?

3
Kunt u meedelen, indien de
toezegging is doorgegeven aan de
gemeenten, op welke wijze
gecontroleerd wordt of de gemeente
daar ook naar handelen?

1 Handelingen EK, 7 oktober 2003 (EK 2, 54
e.v.).

Antwoord

Antwoord van de heer Rutte
(Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid). (Ontvangen
1 maart 2004)

1 en 2
Bovengenoemde toezegging ben ik
nagekomen door middel van een
korte mededeling in de WWB
Nieuwsbrief (een uitgave van het
ministerie van SZW en Divosa) van
oktober 2003 en tevens door middel
van een meer uitgebreide toelichting
op deze toezegging in de SZW
Verzamelbrief aan gemeenten
(SOZA-03-0891).

3
Op grond van de WWB controleert de
gemeenteraad of gemeenten ook
conform de voorgestelde beleidslijn
handelen. Voorts zal het gemeentelijk
beleid met betrekking tot het
effectueren van arbeidsverplichtingen
voor personen van 57,5 jaar
meegenomen worden bij de evaluatie
van de WWB.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden
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