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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 30 augustus 2022.

Onderwerp
Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Noordoostpolder 2018

Advies raadscommissie 
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De maatregelverordening Participatiewet, IOAWen IOAZ Noordoostpolder 2018 gewijzigd 

vast te stellen

Doelstelling
Het bevorderen van de inburgering.

Inleiding
“Vanaf 1 januari geldt de Wet Inburgering 2021. Dit heeft invloed op de uitvoering van de 
Participatiewet. Om de nieuwe wet goed uit te kunnen voeren is een wijziging van onze gemeentelijke 
verordening nodig. Het gaat om de Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Noordoostpolder 2018. Daarover gaat dit voorstel.

Beleidsreferentie
Aanpak Inburgering 
Wet Inburgering 2021

Argumenten
1.1 De huidige maatregelverordening voorziet niet in onze nieuwe taken
Sinds de Wet Inburgering 2021 zijn gemeenten verplicht om een inburgeringsplichtige minimaal 6 
maanden financieel te ontzorgen. De inburgeringsplichtigen1 zijn verplicht om hieraan mee te werken. 
Dit houdt ook in dat elke inburgeringsplichtige de gemeente moet machtigen om namens hem/haar de 
betalingen te verrichten. Zonder deze machtiging is financieel ontzorgen niet mogelijk. In de huidige 
situatie kunnen we niet verplichten om een machtiging te geven. In het geval dat een 
inburgeringsplichtige geen machtiging verleent, zal eerst een goed gesprek met de 
inburgeringsplichtige plaatsvinden. Als de machtiging daarna ook nog uitblijft, kan financiële 
ontzorging niet plaatsvinden. De bijstand wordt dan volledig uitbetaald. Dit is niet wenselijk. Een 
maatregel is geen straf, maar gericht op herstel naar het gewenste gedrag. De voorgestelde wijziging 
van de verordening voorkomt dit. Want in die nieuwe verordening kan het college een een maatregel 
opleggen.

Kanttekeningen
Geen

Planning/Uitvoering
Na het vaststellen van de verordening wordt de maatregelverordening formeel gepubliceerd 
op overheid.nl. Daarna kan hij worden toegepast.

1 Inburgeringsplichtigen zijn mensen die van buiten de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen. Ze zijn volgens de 
wet verplicht om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe de Nederlandse samenleving en 
arbeidsmarkt werken. Dit heet inburgeren
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Bijlagen
1, Maatregelverordening was-wordt
2. Maatregelverordening aanpassing

Portefeuillehouder : T Gillissen
Steller : mevrouw M. Visscher, 0527633928; m.visscher@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022, no. 22.0001271; 

gelet op artikel artikel 8 van de Participatiewet, eerste lid, aanhef en onderdeel a 

BESLUIT:

1. De maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Noordoostpolder 2018 gewijzigd 
vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 10 oktober 2022.
De griffier, de voorzitter,


