
van uitkeringsgerechtigden. Dus ook vanuit die optiek is
er nog alle ruimte dat daar het een en ander verandert.

De heer Van Driel (PvdA): Ik ben het met de staatssecre-
taris eens, mevrouw de voorzitter, dat men ook na drie
jaar in de bijstand nog kans op een baan heeft. Ik bestrijd
dat iemand na vijf of zes jaar in de bijstand nog
perspectief op een baan kan hebben, zeker als de
arbeidsmarkt aantrekt. Wij zijn het dus eens dat men niet
te snel moet opgeven. Alleen, wij zeggen dat iemand na
drie jaar in de bijstand zo lang op het minimum heeft
geleefd dat er gelegenheid moet zijn voor een extraatje.

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): Mevrouw de voorzitter.
Ik keer het om. Ik begrijp wat de staatssecretaris zegt,
maar ik zeg dat wij dat in essentie zo niet hebben
bedoeld met de Wet werk en bijstand. Ons doel was dat
mensen zo snel mogelijk weer arbeidsmarktperspectief
krijgen. Mijn redenering is dat dit in een tijd van
economische recessie wat langer kan duren en dat er
misschien voor sommige mensen helemaal geen
oplossing te vinden is, maar dat wij als samenleving bij
een aantrekkende economie ervoor hebben te zorgen dat
de mensen binnen die drie jaar weer aan het werk
komen. Ik heb dat ook gezegd bij de behandeling van het
wetsvoorstel WIA. Ik vraag de staatssecretaris met de
VNG nog eens te spreken over wat men op de aantrek-
kende arbeidsmarkt kan doen, en dat is veel meer dan er
nu gebeurt. De uitdaging moet liggen bij ons streven om
iedereen aan werk te helpen.

Staatssecretaris Van Hoof: Voorzitter. Als ik mevrouw
Van Leeuwen verkeerd heb begrepen, dan spijt mij dat,
want ik ben het meer dan eens met wat zij nu zegt.
Nogmaals, ook ik vind dat wij mensen die nu in een
uitkeringssituatie zitten daar zo snel mogelijk uit moeten
zien te krijgen. Daarvoor is zeer veel nodig. Ik kan er een
betoog van een halfuur over houden, maar zal dat niet
doen. Punt een, gemeenten moeten weten welke mensen
in de bakken zitten en wat er nodig is om die in de
richting van werk te krijgen. Punt twee, ik weiger ervoor
te kiezen om, zoals enkele directeuren van sociale
diensten hebben gezegd, van een groot aantal mensen
maar aan te nemen dat zij geen kans meer hebben op
werk. Punt drie, volgens mij heeft mevrouw Van
Leeuwen gelijk dat de economische groei veel meer
mogelijkheden biedt. Mijns inziens moeten wij heel snel
proberen mensen weer te kwalificeren voor de arbeids-
markt. Dat vergt heel veel inspanning. Wat mij betreft,
moet dat sneller gebeuren dan binnen drie jaar. Maar
vraagt men mij of dit betekent dat de referteperiode naar
vijf jaar kan, dan is mijn antwoord nee. Want als het
goed gaat en mensen uit de uitkering komen, speelt die
drie jaar geen rol en in de andere situatie is het van
groot belang dat die incentive erin blijft. Ik ben dan ook
op voorhand geen voorstander van aanpassing van die
termijn.

Mevrouw Van Leeuwen heeft gevraagd waarom het
amendement van mevrouw Noorman-Den Uyl op stuk nr.
17 geen tijdselement bevat. Ik verwacht dat de Tweede
Kamer in september zal worden geïnformeerd. Tegelijker-
tijd zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het
resultaat van het onderzoek naar de positie van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat destijds ook in de
Tweede Kamer aan de orde is geweest.

Voorzitter. Ik meen hiermee in algemene zin alle
onderwerpen aan de orde te hebben gesteld die zijn
ingebracht. Ik ben uiteraard verheugd over de instem-
ming van mevrouw Kalsbeek. Ik heb kennisgenomen van
haar opmerking dat bij de studie naar de vraag of de
langdurigheidstoeslag in het Gemeentefonds moet
komen, niet de deur naar categorale bijstand moet
worden opengezet. Ik deel die opvatting. Wij zullen er
heel goed naar kijken.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt van 12.21 uur tot 13.15 uur
geschorst.

Aan de orde is de benoeming van een griffier (EK
XLIV-A).

De voorzitter: Hiervoor zal de in artikel 113 van het
Reglement van Orde bedoelde procedure van schriftelijke
stemming worden gevolgd.

Ik benoem tot stemopnemers de leden Werner,
voorzitter, Noten, Rosenthal en Kox.

Ik verzoek de leden het stembriefje in te vullen. U
wordt geacht een naam op dit briefje te schrijven dan
wel het blanco te laten; dus geen ’’ja’’ of ’’neen’’ in te
vullen.

De heer Werner (voorzitter stembureau): Mevrouw de
voorzitter. Ik dank de leden van het stembureau zeer
hartelijk voor de bereidheid om daar zitting in te nemen
en voor de voortreffelijke wijze waarop zij de staffel
hebben bijgehouden. Als voorzitter van het stembureau
heb ik kunnen vaststellen dat de drie door de leden van
het stembureau gemaakte staffels, geheel onafhankelijk
van elkaar en transparant voor iedereen, gelijkluidend
zijn. Dat is prettig, omdat wij anders opnieuw hadden
moeten tellen.

Bij de stemming, waaraan 68 leden hebben deelgeno-
men, terwijl 71 leden de presentielijst hebben getekend,
verkrijgt de heer Hamilton 68 stemmen en zijn 2
stemmen blanco uitgebracht.

De voorzitter: Namens de Kamer dank ik de voorzitter
en de leden/stemopnemers van het stembureau voor de
door hen verrichte werkzaamheden. Ik sluit mij aan bij de
woorden van de voorzitter van het stembureau over het
geboekte succes.

Aangezien de heer Hamilton de volstrekte meerderheid
van de stemmen op zich heeft verenigd, is hij verkozen
tot griffier van de Eerste Kamer. Namens de Kamer
feliciteer ik de heer Hamilton, die hier op de tribune zit,
van harte. Ik wens hem evenveel werkplezier als wijsheid
en werkkracht toe. Het ligt in het voornemen dat de heer
Hamilton op 1 september aanstaande in dienst treedt.
Zijn beëdiging vindt plaats op 5 september aanstaande.

Van Hoof
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