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1. Met betrekking tot wetsvoorstel   

31514   Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele 

andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen en deregulering  

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Terpstra), VVD 

(Swenker), SP (Elzinga) en ChristenUnie mede namens SGP (Lagerwerf-Vergunst).  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31519 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking 

tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat 

de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie 

alleenstaande ouders) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Swenker) en  

PvdA (Westerveld) waar de fractie van het CDA zich bij aansluit.  

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel   

31548 Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet 

horizonbepaling participatieplaatsen) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van SP (Elzinga) en 

GroenLinks (Strik). 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31567 Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen 

en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Goyert), PvdA 

(Eigeman), SP (Meulenbelt)  en ChristenUnie, mede namens SGP (Lagerwerf-Vergunst). 
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5. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31577 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet 

stimulering arbeidsparticipatie) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Goyert), VVD 

(Swenker), PvdA (Eigeman), SP (Elzinga) en GroenLinks (Strik). 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31707  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere  

 wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst  

 nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst  

 houden van werknemers van 62 jaar en ouder 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Vedder-

Wubben), SP (Elzinga) en ChristenUnie, mede namens SGP (Lagerwerf-Vergunst). 

 

7. De commissie besluit twee voorstellen uit het Wetgevings- en Werkprogramma 2009 van 

de Europese Commissie voor te dragen voor behandeling in het kader van de parlementaire 

toets: Een Europees kader voor herstel en de Mededeling over de sectorale sociale dialoog. 

Voor zover er bij het Europees kader voor herstel wetgevende instrumenten zullen worden 

gepubliceerd wordt voorgesteld deze in het kader van de TGCS te laten toetsen. 

 

8. De commissie sluit zich aan bij het regeringsstandpunt en neemt het voorstel voor de 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een 

aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), ten aanzien van de 

voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (E080128) niet in 

behandeling. 

 

9. De commissie besluit de Mededeling over een aanbeveling van de Commissie inzake de 

actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (E080123) niet in 

behandeling te nemen. 

 

10. Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

31441   Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de 

langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte 

ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen 

en 

31559 Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand  

wordt mogelijk inbreng voor het nader voorlopig verslag door de fractie van de PvdA 

geleverd. Indien deze fractie daar van af ziet (hetgeen het geval is)kan er eindverslag 

worden vastgesteld bij beide wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen worden geagendeerd voor 

plenaire behandeling op 22/23 december 2008. 

 

11. Met betrekking tot de plenaire behandeling van bovenstaande wetsvoorstellen op 22 en 

23 december 2008 besluit de commissie de wetsvoorstellen met betrekking tot de wijziging 

van de Wet Werk en Bijstand (wetsvoorstellen 31519, 31548, 31567, 31577, 31441 en 
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31559) gezamenlijk plenair te behandelen; de wetsvoorstellen 31514 en 31707 worden, 

eveneens gezamenlijk, plenair behandeld in een apart tijdblok.  De commissie neemt er nota 

van dat de plenaire behandeling op 22 december 2008 wellicht al om 16.00 uur aan zal 

vangen. 

 

De griffier van de commissie,  

Kim van Dooren 


