
 
 
 
 
 
Op 1 januari 2015 treden de ’Invoeringswet Participatiewet’ en de ’Wet maatregelen Wet werk en bijstand en 
enkele andere wetten’ in werking. Op basis hiervan krijgt de nieuwe Participatiewet vorm. 
 
De gemeente wordt verplicht om op een aantal onderdelen het beleid vast te leggen in door de gemeenteraad 
vast te stellen verordeningen. Het gaat hierbij om de vaststelling van een vijftal verordeningen, t.w.: 
-  de Re-integratieverordening Participatiewet; 
-  de Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen; 
-  de Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015; 
-  de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet; 
-  de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet. 
 
De verordeningen zijn ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 23 oktober 2014 zijn de verordeningen aan de orde geweest. 
 
 
Advies: 
 
Re-integratieverordening  
In deze verordening is het beleid ten aanzien van de re-integratie voorzieningen voor uitkeringsgerechtigden 
vastgelegd, zoals scholing of opleiding, loonkostensubsidie en jobcoaching.  
De verordening is in RPA West-Brabant verband tot stand gekomen. 
De cliëntenraad heeft hierover geen opmerkingen, maar is wel benieuwd naar de nog in te vullen beleidsregels. 
 
 
Handhavings- en maatregelenverordening 
De regering is van mening dat het niet nakomen van een aantal specifieke (arbeids)verplichtingen, alle 
voortvloeiend uit de algemene verplichtingen van dien aard zijn, dat daar direct krachtdadig en uniform optreden 
van de zijde van het college wenselijk is. Hier past geen discretionaire bevoegdheid meer. 
 
De cliëntenraad vindt dat de nog overblijvende gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de invulling van de 
bandbreedte bij het niet nakomen van geüniformeerde verplichtingen en daarmee samenhangende gedragingen 
evenwichtig is ingevuld. Ditzelfde geldt ten aanzien van de mogelijkheid om een opgelegde maatregel over 
meerdere maanden te verrekenen.  
Voor het overige heeft de cliëntenraad geen opmerkingen. 
 
 
Verordening tegenprestatie 
De gemeente is verplicht om bij verordening regels vast te stellen over het opdragen van een tegenprestatie.  
 
Het is een evenwichtige verordening met een indirecte prikkel tot het verrichten van vrijwilligerswerk of 
mantelzorg. Dit is een goede zaak. Vrijwilligheid werkt in de praktijk beter dan dwang.  
De cliëntenraad stemt hiermee in. 
 
 
 



Verordening individuele studietoeslag  
De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking en biedt financiële compensatie 
voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. 
 
De gemeentelijke beleidsvrijheid met betrekking tot de hoogte van het bedrag en de frequentie van betaling zijn 
gelet op de fiscale aspecten goed ingevuld. De cliëntenraad stemt hiermee in. 
De verwachting is, dat het in ISD verband het eerste jaar zo’n 25 aanvragen betreft. 
 
Zorgen worden gemaakt om de fraudegevoeligheid van de regeling. Na ontvangst van de toeslag kan de 
belanghebbende zonder consequenties voor de toeslag zijn studie staken. 
 
 
Verordening individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. Met de wijziging wordt beoogd, 
dat niet automatisch recht op een toeslag bestaat, als iemand langdurig een minimum inkomen heeft.  
Er moet ook gekeken worden naar de perspectieven die iemand heeft en de inzet die gepleegd wordt om tot een 
inkomensverbetering te komen.  
 
De gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de begrippen:  langdurig, laag inkomen en de hoogte van de 
toeslag zijn goed ingevuld. De cliëntenraad stemt hiermee in. 
 
Met betrekking tot artikel 3, lid 3, van de verordening is de doorwerking van een boete- en/of maatregelwaardige 
gedraging op het recht toeslag te lang. Een periode van 36 maanden betekent, dat voor de belanghebbende 
gedurende 3 achtereenvolgende jaren geen recht op toeslag bestaat. De doorwerking hiervan is te zwaar.  
Indien de aanvrager na de boete- en/of maatregelwaardige gedraging voldoende inspanningen heeft verricht om 
zijn inkomen te verbeteren, moet verstrekking van een individuele inkomenstoeslag mogelijk zijn. 
Een termijn van 12 maanden wordt redelijk geacht en sluit ook aan bij artikel 6, lid 1, van de Handhavings- en 
maatregelenverordening: Het college ziet af van het opleggen van een maatregel indien de gedraging meer dan 
een jaar vóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden.  
Het verdient aanbeveling bij het opleggen van een boete of maatregel de belanghebbende te wijzen op de 
verdere gevolgen hiervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


