
 

 

Informatieve/technische schriftelijke vragen   

 

(al dan niet over agendapunten/raadsvoorstellen) 

 

 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Ontheffing op arbeidsparticipatie van WWB-gerechtigden 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

 

Vragen: 

 

1. Is de gemeente bekend met de in mei 2013 verschenen rapportage van de 

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de invloed 

van ontheffingen op de arbeidsparticipatie van WWB-gerechtigden? 

 

Antwoord: 

Ja, dat rapport is bekend. 

 

2. De centrale vraag van de rapportage is: In hoeverre wordt de arbeidsparticipatie 

van WWB’ers beïnvloed door het verlenen van ontheffingen van de arbeidsplicht 

en re-integratieverplichting? Hoe is de situatie wat dit betreft in Noordoostpolder? 

 

Antwoord: 

In Noordoostpolder wordt alleen in uitzonderlijke gevallen een ontheffing 

verleend. Er is geen sprake van beperking van de arbeidsparticipatie door 

de ontheffing. Er wordt ontheffing verleend als er sprake is van zoveel 

beperkingen dat arbeidsparticipatie niet meer mogelijk is.  

 

3. Heeft gemeente Noordoostpolder beleid waarin het begrip dringende redenen en 

de voorwaarden waaronder ontheffing van de arbeidsplicht kan worden verleend 

duidelijk uitgewerkt? Zo ja, hoe is dat beleid in korte bewoordingen? 

 

Antwoord: 

Een ontheffing wordt alleen gegeven als uit medisch (waaronder ook 

psychologisch/psychiatrisch) onderzoek blijkt dat arbeidsparticipatie 

blijvend niet meer mogelijk is.  

 

4. Bijna een kwart
 
van de WWB-gerechtigden uit de onderzochte gemeenten heeft 

een formele ontheffing (= waaraan een ontheffingsbeslissing ten grondslag ligt die 

volgens de wettelijke vormvereisten aan de WWB’er kenbaar wordt gemaakt), 

maar deze groep vormt maar een deel van het aantal WWB’ers dat niet aan de 

arbeidsplicht wordt gehouden. Gemeenten laten ook WWB’ers ‘met rust’ zonder 

dat daaraan een ontheffingsbeslissing ten grondslag ligt, zo blijkt uit de 

rapportage. 

 

Geldt dit beeld ook voor Noordoostpolder? Hoeveel WWB’ers met een informele 

ontheffing worden hier ‘met rust’ gelaten, en hoeveel met een formele ontheffing? 

 

 



Antwoord: 

Noordoostpolder heeft er voor gekozen om geen re-integratiemiddelen 

meer in te zetten voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de 

arbeidsmarkt (de support B en C klanten) Support B klanten hebben wel 

een zorgvraag en worden verwezen naar de voor hen passende 

zorgaanbieder. Tussen de klantmanager en de zorgaanbieder is vaak wel 

contact over het verloop van het zorgaanbod. 

Support C klanten hebben geen zorgvraag en worden gestimuleerd op 

vrijwilligerwerk te gaan of blijven doen of op andere wijze te participeren 

in de samenleving. 

 

In Noordoostpolder hebben 14 mensen een volledige ontheffing van de 

arbeidsverplichtigen en 17 een gedeeltelijke ontheffing. Bij een 

gedeeltelijke ontheffing moet je bv wel ingeschreven staan bij het UWV 

maar hoef je niet actief te solliciteren, je moet wel meewerken aan 

onderzoeken en aangeboden werk accepteren. Een volledige ontheffing is 

permanent een gedeeltelijke ontheffing is vaak tijdelijk. 

 

Op 1 oktober 2013 waren 211 WWB klanten  ingedeeld in support B en 

149 in support C. Het totaal aantal klanten, inclusief partners was 798.  

 

 

 


