Aan het college van B. en W. van de gemeente Noordoostpolder
t.a.v. mevr. H.R. Bogaards-Simonse, wethouder.
Emmeloord, 31 mei 2015
Betreft: Advies van Participatieraad Sociaal Domein op de wijzigingen verordeningen
Participatiewet
Geachte leden van het College,
Inleiding
Op 1 mei jl. ontving de Participatieraad de laatste wijzigingen verordeningen Participatie
Noordoostpolder om hier advies over uit te brengen.
Het gaat vervolgens om de volgende documenten:
1. Aangepaste verordening Participatie
2. Verordening Maatregelen Noordoostpolder
3. Verordening Verrekening Boete Noordoostpolder

Hieronder onze opmerkingen/vragen t.a.v. de stukken
Verordening Maatregelen Noordoostpolder
- Art. 11 2c Wat wordt er precies bedoeld met door eigen schuld ontslagen worden?
Is dit op staande voet ontslag, ontslag d.m.v. een vaststellingsovereenkomst, niet
verlengen contract? Wellicht is het goed om dit specifieker te benoemen wat er
wordt verstaan onder eigen schuld.
- Art. 11 3 d en e Zoals ook eerder aangegeven vinden wij het wel belangrijk dat er
rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Het opleggen van
een maatregel mag niet leiden tot een maatschappelijke val.
Aangepaste verordening Participatie
Art. 12 a
- Wat is het verschil tussen persoonlijke ondersteuning en persoonlijke
ondersteuning in de vorm van jobcoaching. Wellicht dat dit nader toegelicht kan
worden.
- Indien een klant ondersteuning krijgt, van wie krijgt hij dit dan? Is dit door
medewerkers vanuit de Werkcorporatie of worden hier externe partijen voor
ingezet? Is hier budget voor gereserveerd?
- Hoe wordt bepaald wie er recht heeft op persoonlijke ondersteuning?
Art. 12.b
- Wordt er jaarlijks opnieuw wordt beoordeeld of er jobcoaching nodig is? Met
andere woorden, wordt in het begin direct vastgesteld of het een intensief traject
is en wordt er dan ook al direct voor 3 jaar jobcoaching toegezegd? Of kan dit
worden bijgesteld gedurende het traject? Is er een jaarlijkse beoordeling? Zodat
er tussentijds ook bijgesteld kan worden? Dit is wel wat wij hierin willen
adviseren.
- Art. 15 en 16
Wat betreft de wijzigingen in art. 15 en 16 adviseren wij om te kijken of deze
wijzigingen overeenkomen met het beleid omtrent de doelgroep wat is
opgenomen in de contouren van de werkcorporatie.

Verordening Verrekening Boete Noordoostpolder
Geen opmerkingen/advies

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad Sociaal Domein,
E. Kleber
Voorzitter

Betrokken deskundigen Participatieraad Sociaal Domein;
Emeline Kleber
Jessica Langedijk

