
29 948 Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl
houdende vaststelling van een wet inzake
ondersteuning van alleenstaande ouders bij
arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en
zorg alleenstaande ouders)

Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 7 september 2005

Artikel 7 van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen B en C vervallen.

2. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift van artikel 36a wordt «Arbeidstoeslag alleenstaande
ouders» vervangen door «Arbeidstoeslag alleenstaande ouder».

b. In artikel 36a, eerste lid, wordt «arbeidstoeslag alleenstaande
ouders» telkens vervangen door: arbeidstoeslag alleenstaande ouder.

c. In artikel 36a, eerste lid, vervalt in het opschrift van de tabel «, met
uitzondering van de alimentatie die de alleenstaande ouder ontvangt ten
behoeve van zijn in de bijstand begrepen kind of kinderen».

d. In artikel 36a vervalt het tweede lid en worden het derde tot en met
het vijfde lid vernummerd tot tweede tot en met vierde lid.

3. In onderdeel E wordt «arbeidstoeslag alleenstaande ouders»
vervangen door: arbeidstoeslag alleenstaande ouder.

Toelichting

Ingevolge de uitkomst van de behandeling in de eerste termijn van de
Tweede Kamer en het overleg met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op 22 augustus 2005 wordt het wetsvoorstel op drie punten
aangepast. Het gaat om het recht op scholing en voorzieningen gericht op
de arbeidsinschakeling, het buiten beschouwing laten van de kinder-
alimentatie tijdens het startjaar vanuit de bijstand en de aanpassing van
de ingangsdatum.

Het recht op scholing en voorzieningen gericht op de arbeidsin-
schakeling voor de alleenstaande ouder wordt uit het wetsvoorstel
geschrapt. De toevoeging van middelen aan het W-deel van de WWB om
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de scholing en voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling zonodig
te kunnen intensiveren naar het oordeel van de gemeenten blijft in stand.

De uitzondering voor de ouder die voldoet aan de Vazalo-criteria om de
alimentatie die de alleenstaande ouder ontvangt ten behoeve van haar in
de bijstand begrepen kind of kinderen buiten de berekening van de
aanvulling vanuit de bijstand te laten vervalt.

Voor wat betreft de aanpassing van de ingangsdatum behoeft het
wetsvoorstel geen wijziging omdat die, ingevolge artikel 10, wordt
bepaald bij koninklijk besluit.

Naast deze wijziging voorziet deze nota van wijziging in een redac-
tionele aanpassing. In het opschrift van het voorgestelde artikel 36a van
de Wet werk en bijstand en het eerste lid van dat voorgestelde artikel,
alsmede in de voorgestelde wijziging van artikel 69, eerste lid, van de Wet
werk en bijstand wordt het woord «ouder» abusievelijk in de meervouds-
vorm gebruikt. In het verlengde van de voorgestelde definitie die is
opgenomen in artikel 7, onderdeel A, van het onderhavige wetsvoorstel, is
op genoemde plaatsen deze meervoudsvorm vervangen door de
enkelvoudsvorm.

Noorman-den Uyl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 948, nr. 15 2


