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Toelichting

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst
Gelet op artikel 33 van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten,
artikel 8e van het Besluit uitvoering en
financiering Wet inschakeling werkzoekenden en artikel 3 van het Besluit
reïntegratie-instrumenten arbeidsgehandicapten Arbeidsvoorzie-ning;

In de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten,
zoals gepubliceerd in de Staatscourant
van 27 oktober 1998, is een aantal
experimenteerregio’s aangewezen. De
omschrijving van de experimenteerregio Maastricht is niet adequaat gebleken. De aansturing van het experiment
met Persoonsgebonden Reïntegratiebudgetten gebeurt in de regio
Maastricht vanuit de stuurgroep
Centra voor Werk en Inkomen. In dit
Besluiten:
platform participeren de uitvoeringsinstellingen GAK, Cadans, SFB, GUO en
Artikel I
Uszo, alsmede de concerneenheid
In artikel 2 van de Experimentele rege- Arbeidsintegratie Zuid-Limburg van de
ling subsidieverstrekking arbeidsgeArbeidsvoorzienings-organisatie en de
handicapten wordt het eerste lid vergemeenten Maastricht, Eysden,
vangen door:
Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen,
Vaals en Valkenburg aan de Geul. Dit
Artikel 2 Persoonsgebonden reïntegra- impliceert dat arbeidsgehandicapten
tiebudget
uit voornoemde gemeenten behorend
1. De gemeenten Maastricht, Eysden,
tot de cliëntenkring van de uitvoeGulpen-Wittem, Margraten, Meerssen, ringsinstellingen sociale verzekeringen,
Vaals, Valkenburg aan de Geul,
van Arbeidsvoorziening ArbeidsUtrecht, Amersfoort en ’s-Gravenhage integratie Zuid-Limburg en de
kunnen op aanvraag aan een arbeids- gemeentelijke sociale diensten, die
gehandicapte, als bedoeld in artikel
voor een arbeidstoeleidingstraject in
13a van de Wet inschakeling werkzoe- aanmerking komen, aan het experikenden, die woonachtig is in de desbe- ment kunnen deelnemen.
treffende ge-meente, in plaats van
voorzieningen als bedoeld in artikel 8a De Minister van Sociale Zaken en
van het Besluit uitvoering en financie- Werkgelegenheid,
ring Wet inschakeling werkzoekenden, K.G. de Vries.
voorzover deze geen betrekking hebDe Staatssecretaris van Sociale Zaken
ben op reïntegratie-instrumenten voor en Werkgelegenheid,
werkgevers, een persoonsgebonden
J.F. Hoogervorst.
reïntegratiebudget verstrekken indien
de arbeidsgehandicapte:
a. geen betaalde arbeid verricht en
b. als werkzoekende is ingeschreven bij
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking op 1
januari 1999 en werkt terug tot en met
29 oktober 1998.
’s-Gravenhage, 15 december 1998.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
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