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Inleiding

Bij gelegenheid van het algemeen overleg over de Agenda voor de
Toekomst van 30 oktober 2002 heb ik u zowel schriftelijk als mondeling
geïnformeerd over de uitvoering van de bestuurlijke afspraken met het
gemeentebestuur van Amsterdam.
Ik heb tijdens dat overleg toegezegd dat ik u eind december schriftelijk zal
informeren over zowel de Agenda van de Toekomst, als over de actuele
stand van de uitvoering van de Abw in Amsterdam. Tevens heb ik toege-
zegd u op de hoogte te stellen van eventuele nadere feitelijke informatie
over de Megabanenmarkt.

Voortgang bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de Abw

Naar aanleiding van het door de toezichthouder (de directie Toezicht,
thans Inspectie voor Werk en Inkomen) bij Amsterdam uitgevoerde onder-
zoek naar de uitvoering van de Abw, is overgegaan tot verscherpt toezicht
en zijn met het gemeentebestuur van Amsterdam op 5 oktober 2001
afspraken gemaakt over de door de gemeente te treffen maatregelen voor
zowel de korte als de lange termijn. De Tweede Kamer is daarover geïnfor-
meerd bij brief van 2 juli 20011, het algemeen overleg van 4 juli 2001, bij
brief van 30 oktober 20012,alsmede bij brief dd. 21 mei 20023 naar aanlei-
ding van het verzoek van mevrouw Verburg om beschikbaarstelling van
de rapportages van de inspecteurs bijzondere opdracht.
Via de genoemde inspecteurs van IWI worden de ontwikkelingen en voort-
gang van de bestuurlijke afspraken nauwlettend gevolgd. Om u daarvan
een beeld te geven voeg ik ter kennisneming aan deze brief de meest
recente rapportages van IWI toe4.
Het eerstvolgende moment voor een bestuurlijk oordeel is mei 2003. Het
beeld van de uitvoering begin 2003 is daarbij van groot belang. Dan is
namelijk beschikbaar het oordeel van de Inspecteur-Generaal over de
uitvoering van de Abw, dat mede is gebaseerd op eigen onderzoek van de
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Inspectie Werk en Inkomen naar de stand van zaken begin 2003. Tevens
zijn dan beschikbaar actuele rapportages van de gemeente Amsterdam.
Ik heb aan het gemeentebestuur van Amsterdam kenbaar gemaakt dat ik
geen reden zie om de voorschotmaatregel voor 2002 te wijzigen of af te
zien van het laten doorlopen van de voorschotmaatregel in 2003.

Voortgang Agenda voor de Toekomst

Op 2 mei 2002 heeft Minister Vermeend bestuurlijke afspraken gemaakt
met het gemeentebestuur van Amsterdam in het kader van de Agenda
voor de Toekomst. De Tweede Kamer is hierover op 27 mei 20021 geïnfor-
meerd. Deze bestuurlijke afspraken hebben onder meer betrekking op het
realiseren van 18 825 trajecten in 2002 en het realiseren van een uitstroom
uit deze trajecten van 15%. De afspraken hebben uitsluitend betrekking op
2002. Aan deze afspraak zijn de voorwaarden verbonden van een meer
dan evenredige volumedaling en dat sprake moet zijn van een adequate
uitvoering van de Abw.
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft mij een tussenrapportage
Agenda van de Toekomst aangeboden, die ik ook bij de Voortgangsrap-
portage over de Agenda voor de Toekomst heb betrokken. Deze Voort-
gangsrapportage is op 16 oktober 20022 aan de Tweede Kamer verzonden
en op 30 oktober 2002 met u besproken.
Volgens het beeld uit deze rapportage en volgens recente mondelinge
informatie van Amsterdam verwacht het gemeentebestuur van Amster-
dam dat de traject- en uitstroomafspraken Agenda van de Toekomst
grotendeels zullen worden gerealiseerd, maar dat de uitvoeringsadmini-
stratie de daadwerkelijke realisatie nog moet verwerken. De gemeente
Amsterdam heeft tot eind maart 2003 daartoe de gelegenheid. Afrekening
over 2002 geschiedt door mij op basis van de landelijk vastgestelde syste-
matiek en onder de hierboven genoemde condities, inclusief de adequate
uitvoering van de Abw.
Verlenging van de bestuurlijke afspraak Agenda van de Toekomst en het
beschikbaar stellen van middelen voor 2003 is afhankelijk van de resul-
taten over 2002, alsmede van het beeld van een adequate uitvoering van
de Abw, zoals dit door mijn voorganger in de bestuurlijke afspraken met
het gemeentebestuur van Amsterdam op 2 mei 2002 als toetsingskader is
vastgelegd.

Megabanenmarkt

Bij brief van 21 mei 20023 heeft Minister Vermeend op verzoek van
mevrouw Verburg de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van
zaken van het zogenaamde Megabanenmarktproject.
Zowel bij de beantwoording van de vragen van de leden Verburg en Bruls
als tijdens het algemeen overleg van 30 oktober heb ik u kenbaar gemaakt
dat dit project onder directe gemeentelijke verantwoordelijkheid valt en ik
mij daarom beperk tot het verstrekken van feitelijke informatie over dit
Amsterdamse project. Uit recent bestuurlijk overleg is mij gebleken dat
het gemeentebestuur van Amsterdam bezig is met het opmaken van de
eindevaluatie van dit project. Naar verwachting zal deze evaluatie in
januari 2003 zijn afgerond. Ik zal u deze evaluatie zonder oordeel van mijn
kant doen toekomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
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