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Geachte mevrouw Langedijk,
Het advies van de Participatieraad sociaal domein over de verordeningen Participatiewet
hebben wij in goede orde ontvangen. Onze hartelijke dank voor uw uitgebreide en
zorgvuldige advies. In deze brief reageren wij op uw advies.
Algemeen
U geeft aan dat het om een heel pakket van regels gaat die mogelijkheden bieden voor
burgers om tot een zinvolle arbeidsparticipatie te komen. Daarnaast spreekt u uw zorg
uit over de beschikbaarheid van arbeidsplaatsen en de mogelijkheden en bereidheid van
werkgevers om re-integratietrajecten te kunnen aanbieden. Wij delen uw zorg voor de
kwetsbare burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van
arbeidsplaatsen is voor een groot deel afhankelijk van (macro)economisch
ontwikkelingen waar wij als gemeente maar beperkt invloed op hebben. Tegelijkertijd
zien wij dat de bereidheid van lokale werkgevers om mensen een kans te bieden groot is.
Het aantal buitengewone werkgevers groeit nog steeds en het bedrijfsleven denkt actief
mee bij de vormgeving van de Werkcorporatie.
Participatieverordening Noordoostpolder 2 0 1 5
De nummering in de toelichting is aangepast.
Artikel 10: Nadere regels bij projecten.
Het stelen van nadere regels zal gebeuren als er plannen zijn voor projecten waarbij dat
nodig is. Er zijn nog geen concrete voorbeelden maar gedacht kan worden aan projecten
in regionaal verband of voor een specifieke bedrijfstak.
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Artikei 18: Voorselectie Beschut Werk
Wij zijn op grond van de wet verplicht om aan het UWV te vragen om te bepalen of
iemand behoort tot de doelgroep Beschut Werk. Aan het vragen van dat advies zijn
kosten verbonden. Wij onderzoeken eerst zelf of iemand arbeidskansen heeft. Daarbij
kijken wij naar de individuele omstandigheden en de aansluiting bij de arbeidsmarkt. De
voorselectie is vooral bedoeld om mensen niet onnodig te belasten met onderzoeken en
de kosten te beperken.
Artikel 19: Loonkostensubsidie en rol van het UWV.
Als iemand niet in staat is om met voltljdsarbeid het wettelijke minimumloon te
verdienen kan hij in aanmerking komen voor werken met loonkostensubsidie. Het UWV
bepaalt ook hier of iemand tot de doelgroep behoort. De hoogte van de loonwaarde
wordt bepaald op de werkplek en met behulp van een gevalideerd systeem.
Artikel 22: Individuele studietoeslag
De studietoeslag is bedoeld voor studenten en scholieren die studiefinanciering of een
tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen en is een aanvulling op dat inkomen.
Een studietoeslag voor rijlessen zoals u noemt is niet mogelijk omdat het dan niet gaat
om onderwijs waarvoor studiefinanciering mogelijk is. De besteding van de studietoeslag
is vrij.
Artikel 23: Tegenprestatie
De wet verplicht ons om te regelen hoe en wanneer wij een tegenprestatie opleggen. Het
gaat daarbij uitsluitend om inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet.
U verwijst naar negatieve ervaringen van inwoners met een UWV uitkering die
vrijwilligerswerk doen. De regelgeving van het UWV met betrekking tot vrijwilligerswerk
staat los van de tegenprestatie en als gemeente hebben wij daar geen invloed op.
U vraagt zich af of het stimuleren van vrijwilligerswerk niet leidt tot verdringing van
regulier werk. Het leveren van een tegenprestatie mag nooit lelden tot verdringing. Het
aantal uren dat iemand een tegenprestatie moet leveren is beperkt, enerzijds omdat het
uiteindelijke doel is re-integreren naar regulier werk en anderzijds omdat wij
vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid willen bevorderen ook als dat niet verplicht is in
het kader van een tegenprestatie.
Maatregelverordening Participatiewet
U geeft aan dat er rekening gehouden met de beslagvrije voet. Wij nemen dat advies niet
over.
De hoogte en de duur van een maatregel zijn gekoppeld aan de ernst van de
overtreding. Rekening houden met de beslagvrije voet betekent dat een maatregel nooit
meer kan zijn dan 10% van de uitkering. Om een relatie te leggen tussen ernst van de
overtreding en hoogte van de maatregel zou dan gewerkt moeten worden met het
opleggen van een maatregel gedurende langere tijd. Wij streven ernaar om een direct
verband te leggen tussen de overtreding en de maatregel en hechten daarom aan een
maatregel gedurende één maand. Daarbij achten wij de kans op verandering in gedrag
groter dan bij een beperkte maatregel gedurende meerdere maanden.

Maatregelverordening I O A W / I O A Z
Artikel I A : Ernstige misdragingen
De term ernstige misdragingen is in de wet niet expliciet beschreven. Bedoeld wordt
gedrag dat verbaal en of fysiek bedreigend is. Het kan gaan om het aanbrengen van
vernielen, het bedreigen en of aanvallen van personen etc.
Artikel 9: Ernstige misdragingen
U vraagt waarom deze maatregel niet is opgenomen bij artikel 7. Artikel 7 gaat over het
nakomen van de arbeidsverplichtingen en de categorieën maken een onderscheid in de
zwaarte van de overtreding en de daarbij passende maatregel. Een sanctie in verband
met ernstige misdragingen staat los van het nakomen van de arbeidsverplichtingen en is
daarom ook apart opgenomen en niet als categorie bij artikel 7.
Verordening individuele inkomenstoeslag
De procedure voor een aanvraag is hetzelfde als de procedure van een aanvraag
bijzondere bijstand. Er komt een standaard aanvraagformulier. Er vindt een onderzoek
plaats naar het recht op bijstand, dat kan administratief maar ook met een gesprek of
een huisbezoek. E r w o r d t een rapportage opgesteld en een besluit genomen. De
aanvrager ontvangt schriftelijk de beschikking met toekenning of afwijzing en kan
hiertegen bezwaar indienen.
Verordening v e r r e k e n i n g bestuurlijke boete
Artikel 4: Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet
Dit artikel biedt de mogelijkheid om bij verrekening rekening te houden met de
beslagvrije voet als er sprake is van dringende redenen. U vraagt of het ontstaan van
schulden als een dringende reden wordt gezien en verwijst daarbij naar water, energie
en ziektekosten.
Zoals ook in de toelichting is beschreven is een dringende reden een individuele afweging
waarbij naar de totale situatie van de persoon en zijn gezin wordt gekeken. Het ontstaan
van schulden wordt niet zonder meer gezien als dringende reden. Het zal altijd een
afweging zijn van de totale situatie.
Het opleggen van een boete is een besluit in de zin van de AWB en daartegen kan
bezwaar gemaakt worden. Betrokkenen worden hierover mondeling en schriftelijk
geïnformeerd.
Tenslotte
Hierbij danken wij u als voorzitter en de gehele Participatieraad nogmaals voor uw
zorgvuldige advisering. Wij hechten waarde aan uw adviezen en uw toekomstige
adviezen op het terrein van het sociaal domein zien wij dan ook met belangstelling
tegemoet. De behandeling van de verordeningen Participatiewet staat gepland voor de
RTG van 1 december 2014 en de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2014.
Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen
heeft dan kunt u terecht bij de contactpersoon die in het briefhoofd staat vermeld.
Met yriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
secretaris,
de burgemeeste

