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aanpassing was overigens al mededeling gedaan in de toelichting op de
Regeling informatie Wet inschakeling
De Minister van Sociale Zaken en
werkzoekenden (Stcrt. 1998, 48).
Werkgelegenheid,
De wijzigingen beperken zich tot de
kenmerken 7, 9 en 21 tot en met 27.
Besluit:
Kenmerk 7 wordt inhoudelijk gewijzigd, zodat kan worden aangegeven of
Artikel I
de WIW dan wel de Wet REA is toegeDe Regeling informatie Wet inschake- past. Bij kenmerk 9 is het begrip
ling werkzoekenden1 wordt als volgt
arbeidsgehandicapt geschrapt. Bij kengewijzigd:
merk 27 zijn twee extra doorstroomalArtikel 2, tweede lid, komt te luiden:
ternatieven opgenomen. De kenmer2. De in het eerste lid bedoelde perken 21 tot en met 27 zijn verder
soonsgegevens worden telkenmale
inhoudelijk niet gewijzigd. Ze krijgen
binnen 6 weken na afloop van een
slechts een bredere werkingssfeer.
kwartaal door het gemeentebestuur
Hierin worden niet alleen gegevens
rechtstreeks verstrekt aan de daartoe
verstrekt over de werkervaringsplaats
door de minister aangewezen bewerin het kader van de WIW, maar ook
ker. Als bewerker is aangewezen
over het plaatsingsbudget op grond
Research voor Beleid bv te Leiden.
van de Wet REA.
Deze – beperkte – aanpassing treedt
Artikel II
in werking vanaf het moment dat de
De bijlage, genoemd in de Regeling
Wet REA door de gemeenten wordt
informatie Wet inschakeling werkzoe- uitgevoerd, namelijk 1 juli 1998.
kenden, wordt vervangen door een
Met het oog op een overzichtelijke
nieuwe bijlage die bij deze regeling
presentatie van de gevolgen van deze
behoort.
– beperkte – wijziging voor de wijze
waarop de gemeenten de betreffende
Artikel III
gegevens dienen te verstrekken, wordt
1. Deze regeling treedt in werking met de statistische bijlage in zijn geheel
ingang van 1 juli 1998.
opnieuw vastgesteld.
2. De bij deze regeling behorende bijDe regeling is voorts aangepast in
lage ligt ter inzage bij het Ministerie
verband met de aanwijzing van een
van Sociale Zaken en Werkgelegenbewerker voor de verzameling van de
heid.
door de gemeenten te verstrekken
gegevens. Met betrekking tot de jaren
Deze regeling zal met de toelichting in 1998, 1999 en 2000 zal deze taak in
de Staatscourant worden geplaatst.
opdracht van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid worden
’s-Gravenhage, 23 juni 1998.
uitgevoerd door Research voor Beleid
de Minister voornoemd,
bv te Leiden. Deze organisatie zal de
A.P.W. Melkert.
gemeenten en uitvoeringsorganisaties
op zo kort mogelijke termijn nader
1 Stcrt. 1998, 48.
informeren over praktische aspecten
van de informatieverzameling.
Toelichting
De nieuwe bijlage zal aan alle
Met de inwerkingtreding van de Wet
gemeenten worden toegezonden en
op de (re)integratie arbeidsgehandiligt voorts met ingang van 1 juli 1998
capten (Wet REA) dient de statistiek
ter inzage in de bibliotheek van het
WIW-dienstbetrekkingen en werkerva- ministerie van Sociale Zaken en
ringsplaatsen op een enkel onderdeel
Werkgelegenheid.
te worden gewijzigd. Deze aanpassing
is nodig om ook gegevens te kunnen
De Minister van Sociale Zaken en
verkrijgen over de toepassing van de
Werkgelegenheid,
Wet REA, voor zover deze bij de
A.P.W. Melkert.
gemeenten ligt. Van een dergelijke
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