
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii 

BM1402174 

Raadsvergadering Agendanummer 
18 december 2014 

Onderwerp 
Verordeningen Participatiewet 

Steenbergen; 4 november 2014 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Op 1 januari 2015 treden de 'Invoeringswet Participatiewet' alsmede de 'Wet maatregelen Wet werk en 
bijstand en enkele andere wetten' in werking op basis waarvan de Participatiewet vorm wordt gegeven. 
Aanleiding hiervoor was de behoefte aan één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Onder 
'onderkant' wordt verstaan iedereen die werkzoekend is, eventueel een arbeidsbeperking heeft en geen 
aanspraak (meer) kan maken op een werknemersverzekering zoals de WW, WIA, WAO of Wajong van 
het UWV. 

Plaatsingsafspraken 
Het doel van de wet is mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie ondersteunen bij het vinden van 
werk. Hiertoe zijn er in het sociaal akkoord plaatsingsafspraken gemaakt met de sociale partners. 
Werkgevers en overheid staan met ingang van 2014 garant voor het in dienst nemen van een aantal 
mensen met een arbeidsbeperking. Voorwaarde is dat deze mensen door hun beperking niet zelfstandig 
het minimumloon kunnen verdienen. Landelijk loopt het plaatsingsaantal op tot 125.000 in totaal in 2026. 
Wordt hier onvoldoende gevolg aan gegeven, dan wordt dit alsnog verplicht gesteld in een quotum. 

Loonwaarde 
Het gevolg van een arbeidsbeperking kan zijn dat iemand een beperkt verdienvermogen heeft en daarom 
een verminderde loonwaarde. De gemeenten ontvangen middelen om de werkgever te compenseren 
voor de beperkte loonwaarde. Dat gebeurt met loonkostensubsidie. Dit middel kan ingezet worden voor 
mensen met een loonwaarde van 30o7o tot 100o7o in de gehele gemeentelijke re-integratiedoelgroep. De 
subsidie geldt tot aan het minimumloon. De werkgever moet het meerdere betalen. Daarnaast 
ondersteunt de gemeente de werkgever bij de plaatsing, begeleiding en ziekteverzuim. 

Werkbedrìjf 
Gemeenten moeten verplicht samenwerken met andere gemeenten, het UWV, de sociale 
werkvoorziening, werkgevers en werknemersorganisaties binnen de arbeidsmarktregio in een 
Werkbedrijf. Dit dwingt de deelnemers hun arbeidsmarktbeleid op elkaar af te stemmen en voorkomt dat 
partijen elkaar onderling beconcurreren ten koste van de werkzoekende en de economische groei. 

Sociale werkvoorziening 
De instroom in de sociale werkvoorziening stopt met ingang van 1 januari 2015. De mensen die nu al in 
de sociale werkvoorziening werken, behouden hun baan en pensioenrechten. De gemeente is verplicht 
deze voorziening in stand te houden, maar ontvangt daarvoor minder middelen. Daarnaast ontvangt de 
gemeente middelen voor het aanbieden van beschut werk met loonkostensubsidie aan de nieuwe 
instroom per 1 januari 2015. Naar verwachting zal de nieuwe instroom beschut werk een derde van de 
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oude instroom bij de sociale werkvoorziening bedragen. De doelgroep die voorheen zou instromen in de 
sociale werkvoorziening, maar nu geen aanspraak kan maken op beschut werk, zal regulier aan het werk 
geholpen worden met loonkostensubsidie. 

Wajong 
Vanaf 1 januari 2015 komen jongeren met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen in aanmerking voor 
ondersteuning bij het vinden van werk en een inkomen op grond van de Participatiewet. Jongeren die 
duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, kunnen net als voorheen een Wajong uitkering aanvragen 
bij het UWV. Op grond van de Participatiewet kan de beperkte loonwaarde van jongeren met een 
arbeidsbeperking met loonkostensubsidie gecompenseerd worden. Daarnaast komen zij in aanmerking 
voor werkplekaanpassing en een individuele studietoeslag als ze studeren en studiefinanciering 
ontvangen. Voor deze jongeren is het immers lastiger om werk en studie te combineren. 

WWB-maatregelen 
Het motto van de Participatiewet is "ledereen doetmeď. Om dit te realiseren worden de 
arbeidsverplichtingen en maatregelen, die thans in het kader van de Wet werk en bijstand worden 
opgelegd, aangescherpt. Daarnaast worden de mogelijkheden tot het verstrekken van categoriale 
bijzondere bijstand beperkt en wordt de uitkeringsnorm berekend op basis van het aantal mensen met wie 
de kosten binnen het huishouden kunnen worden gedeeld. Ook kan er van mensen een tegenprestatie 
gevraagd worden. 

2. Achtergrond 
De 'Invoeringswet Participatiewet' heeft als doel om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te 
leiden. Doelstelling van de 'Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten' is het 
activerender maken van de bijstand. Met de invoering van de Participatiewet en de Wet maatregelen 
WWB wordt de gemeente verplicht om op een aantal onderdelen het beleid vast te leggen in 
verordeningen. Dit voorstel regelt dat de desbetreffende verordeningen per 1 januari 2015 worden 
vastgesteld. 

3. Overwegingen 
Voor alle vijf verordeningen geldt een wettelijke verordeningsplicht. Hieronder wordt per verordening in 
het kort aangegeven de inhoud alsmede wat de eventuele wijzigingen zijn. 

Re-integratieverordening Participatiewet 
In de Participatiewet is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. De raad stelt de 
verordeningen vast waarin de gemeente haar beleid formuleert over de inzet van instrumenten, zoals de 
vormgeving van beschut werk en loonkostensubsidie. Het college van burgemeester en wethouders legt 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Participatiewet. Zo wordt het beleid op 
lokaal niveau democratisch gelegitimeerd. 
Deze lokale verantwoordelijkheid neemt niet weg dat regionale samenwerking nodig is om mensen met 
een arbeidsbeperking naar regulier werk toe te leiden. Werkgevers kunnen en willen immers niet met elke 
afzonderlijke gemeente hierover afspraken maken. Gemeenten werken al in de 35 arbeidsmarktregio's 
met UWV samen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er regionale Werkbedrijven komen die ervoor 
zorgen, dat mensen met een arbeidsbeperking naar de 125.000 extra banen uit het sociaal akkoord 
worden toegeleid. Gemeenten in de regio en sociale partners werken momenteel samen met UWV de 
inrichting van het regionale Werkbedrijf uit. Gemeenten hebben daarin de lead en zijn dus nauw 
betrokken bij de keuzes die daarin worden gemaakt. 
Goede werkgeversdienstverlening is een essentiële succesfactor om daadwerkelijk meer banen te vinden 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor is het nodig dat gemeenten de inzet van hun 
instrumenten zo organiseren, dat die inzet voor werkgevers transparant en eenduidig is en geen onnodige 
administratieve lasten met zich meer brengt. Dit geldt voor de al bestaande instrumenten, maar ook voor 
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de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie en voor beschut werk. Bij de uitwerking van deze 
instrumenten zal het voorkomen van overbodige bureaucratie het uitgangspunt zijn. 
Het is daarom van belang dat gemeenten samenwerken in arbeidsmarktregio's. Dit is ook vastgelegd in 
de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (SUWI). Op grond van deze wet zorgen UVW 
en gemeenten ervoor dat er in iedere regio een aanspreekpunt is waar werkgevers voor informatie en 
advies terecht kunnen. De keuze voor een regionale aanpak komt voort uit het regionale karakter van de 
arbeidsmarkt. Werknemers en werkgevers beperken zich niet tot gemeentegrenzen, maar richten zich op 
een breder gebied. Op dit moment krijgt de regionale en subregionale werkgeversdienstverlening nader 
vorm. Deze bepalingen uit de Wet SUWI moeten op 1 januari 2015 volledig zijn geïmplementeerd. De 
regionale aanpak laat onverlet dat gemeenten een belangrijke rol blijven vervullen naar lokale 
werkgevers. 

Zoals eerder gesteld worden een aantal nieuwe re-integratievoorzieningen geïntroduceerd. Het gaat om: 
beschut werk, loonkostensubsidie voor personen die met voltijdse arbeid niet in staat zijn het 
minimumloon 
te verdienen, ondersteuning bij leerwerktrajecten, persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) en 
vergoedingen voor een werkgever bij ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere 
beperking heeft o f ten behoeve van wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt voor zover artikel 
29b ziektewet niet van toepassing is (no-risk polis). Naast deze nieuwe in de Participatiewet geregelde re-
integratievoorzieningen, blijven gemeenten beschikken over alle bestaande instrumenten en 
voorzieningen. Bij verordening dienen hiervoor regels te worden vastgesteld. 
De nieuwe voorziening beschut werk is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassing van de werkplek nodig 
hebben dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij deze in dienst 
neemt. 

Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen 
Dit is een nieuwe verordening. De gemeente is verplicht om bij verordening regels vast te stellen over het 
opdragen van een tegenprestatie. Dit betekent niet, dat het college verplicht is om een tegenprestatie op 
te 
leggen. Indien het college een tegenprestatie oplegt, is belanghebbende wel verplicht om de 
werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie uit te voeren. De tegenprestatie bestaat uit de plicht 
om naar vermogen door het college opgedragen nuttige werkzaamheden te verrichten, naast of in 
aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 
In de verordening zijn onder meer de duur en omvang van de tegenprestatie geregeld. 
Cliënten kunnen invloed uitoefenen op de invulling van hun tegenprestatie. In de verordening is een 
indirecte prikkel ingebouwd voor het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Bij vrijwilligerswerk en 
mantelzorg van een bepaalde inhoud en omvang wordt namelijk geen tegenprestatie opgelegd. 
Bij het verrichten van re-integratieactiviteiten in het kader van een traject wordt eveneens geen 
tegenprestatie opgelegd. Mensen die een re-integratietraject volgen moeten zich hier volledig op kunnen 
richten en dienen daarom niet te worden belast met het uitvoeren van een tegenprestatie. 

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 
Deze verordening regelt o.a. de verlaging van de uitkering als de belanghebbende niet voldoet aan de 
verplichtingen die bij de uitkering horen, alsmede bij bijstand, indien de belanghebbende tekortschietend 
besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond. 
De huidige verordening behoeft aanpassing. Bij de nieuwe 'Wet maatregelen Wet werk en bijstand en 
enkele andere wetten' is sprake van geüniformeerde arbeidsverplichtingen met daarbij behorende 
maatregelen als niet aan die verplichtingen wordt voldaan. 
Met ingang van 1 januari 2015 worden in de Participatiewet geüniformeerde verplichtingen opgenomen. 
In de nieuwe verordening zijn die te vinden in artikel 10 onder de vierde en vijfde categorie. Voor 
schending van deze verplichtingen geldt dat de bijstand in beginsel moet worden verlaagd met honderd 
procent gedurende één tot drie maanden. In de verordening is binnen deze bandbreedte de duur van de 
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maatregel vastgelegd (artikel 11). Voorts biedt de wet de mogelijkheid het bedrag van de maatregel in 
gelijke delen te verrekenen over de maand van oplegging en ten hoogste de twee volgende maanden. In 
de verordening is hieraan ook invulling gegeven. Ook nieuw is een inkeerregeling die regelt dat de 
maatregel kan worden herzien, als ondubbelzinnig is gebleken dat iemand zijn verplichtingen weer 
nakomt. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen 
een zelfstandige verplichting in de Participatiewet. Deze verplichting staat dus op zichzelf. 
Vóór 1 januari 2015 was dit een onzelfstandige verplichting. Om een belanghebbende te sanctioneren 
wegens zeer ernstige misdragingen, moest sprake zijn van een samenhang tussen de zeer ernstige 
misdragingen met het niet nakomen van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de toenmalige 
WWB. 

In de praktijk bestaat de behoefte aan een corrigerende maatregel bij het geen medewerking verlenen 
door de belanghebbende aan een verantwoorde besteding van zijn middelen, bij het geen medewerking 
verlenen door de belanghebbende aan een zekerheidstelling en bij het niet nakomen van de 
verplichtingen als zelfstandige. De huidige verordening voorziet hierin niet. In de nieuwe verordening is in 
de artikelen 12 t/m 14 daaraan invulling gegeven. 

Het college heeft de mogelijkheid een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) te weigeren o f te verlagen als 
belanghebbende de aan het recht op uitkering verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nakomt. 
Het gemeentelijk beleid hierover dient eveneens in een verordening te worden vastgelegd. 
Hoewel er verschillen zijn tussen de Participatiewet enerzijds en de IOAW en IOAZ anderzijds, is ervoor 
gekozen om de gevolgen voor enerzijds de Participatiewet en anderzijds de IOAW en IOAZ zoveel 
mogelijk identiek te regelen. 
Dit heeft wel tot gevolg dat een aantal gedragingen in 2015 zwaarder worden aangerekend dan thans. 
Ook bij de Participatiewet worden in 2015 een aantal gedragingen zwaarder aangerekend dan thans het 
geval is. Dit laatste is echter een bewuste keuze van de wetgever. Een van de redenen daarvoor is, dat 
degenen die uit solidariteit de kosten van de sociale voorzieningen betalen, erop moeten kunnen rekenen, 
dat alleen een uitkering wordt verstrekt aan degenen die dat echt nodig hebben. Alleen dan is er een 
draagvlak voor de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen, nu en in de toekomst. Anders gezegd: 
aan handhaving moet een zeer groot belang worden gehecht. 
Ook bij de uitvoering van de IOAW en IOAZ moeten degenen die de kosten daarvan betalen, erop kunnen 
vertrouwen, dat alleen een uitkering wordt verstrekt aan degenen die dat echt nodig hebben. 

Voor het overige zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de verordening uit 2013. 

Verordening individuele studietoeslag 
Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het 
gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later 
lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een 
studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep 
vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Daarnaast versterkt een diploma de positie 
op de arbeidsmarkt en is een diploma het bewijs dat iemand gemotiveerd is. Reden genoeg dus om dit te 
stimuleren. 
De spelregels voor de studietoeslag zijn in de verordening vastgelegd. Doelgroepbepaling vindt plaats bij 
het UWV, omdat zij deze groep al grotendeels in beeld hebben. 
Vanwege de praktische uitvoerbaarheid is ervoor gekozen om de toeslag eenmaal per jaar uit te keren in 
plaats van maandelijks. De studietoeslag is zo onbelast en telt niet mee bij de vaststelling van 
inkomensafhankelijke regelingen als bijvoorbeeld de huur- en/of zorgtoeslag. Bij periodieke betaling in 
bijvoorbeeld maandelijkse termijnen is de toeslag belastbaar. 
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De individuele studietoeslag wordt gerelateerd aan die component van de studietoeslag die de student 
geacht wordt zelf bij te verdienen o f te lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zoals uiteengezet 
in hoofdstuk 3 van de Wet Studiefinanciering 2000. Dit is immers dat deel van de studiefinanciering dat de 
student zelf dient in te brengen door te werken of te lenen en vormt dat deel van de studiefinanciering dat 
voor arbeidsgehandicapten een drempel kan vormen om te gaan studeren. Uit oogpunt van 
bijstandsverlening alsmede om studenten met een arbeidshandicap niet te bevoordelen ten opzichte van 
studenten zonder arbeidshandicap, wordt er voor gekozen de individuele studietoeslag te stellen op een 
lager bedrag. Het is immers ook voor studenten zonder arbeidshandicap niet altijd mogelijk om zelf bij te 
verdienen, omdat zij al hun tijd en aandacht nodig hebben om de studie succesvol te doorlopen. Deze 
studenten dienen ook te lenen. 
Gelet op de systematiek van de bijstandsnormen is gekozen voor een onderscheid tussen personen in de 
leeftijd van 18 t/m 20 jaar en personen van 21 jaar en ouder. 

Verordening individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. De regering heeft met de 
wijziging beoogd, dat niet zonder meer recht bestaat op een toeslag als iemand langdurig een minimum 
inkomen heeft. Er moet ook gekeken worden naar de perspectieven die iemand heeft en de inzet die hij of 
zij in de afgelopen jaren heeft gepleegd om tot een inkomensverbetering te komen. 
Indien de aanvrager voldoende inspanningen heeft verricht om zijn inkomen te verbeteren, maar het niet 
is gelukt, ontstaat pas recht op een individuele inkomenstoeslag. Deze individuele toetsing is dus nieuw in 
vergelijking met de langdurigheidstoeslag. 
Er bestaan in het kader van het armoedebeleid twee vormen van inkomensondersteuning, te weten een 
gerichte inkomensondersteuning zoals kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en een ongerichte 
inkomensondersteuning zoals de individuele inkomenstoeslag. Tegenover deze toeslag staan immers 
geen direct aanwijsbare kosten. In overeenstemming met een activerend armoedebeleid waarbij het 
accent op direct aantoonbare individuele kosten ligt en de beschikbare gemeentelijke financiële middelen 
gerichter worden ingezet, is de hoogte van het bedrag bepaald. Voor de referteperiode alsmede het 
norminkomen is aangesloten bij de huidige verordening voor langdurigheidstoeslag. 

Verordeningen die vervallen 

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 
Vanaf 1 januari 2015 vervalt voor gemeenten de mogelijkheid om categoriale bijzondere bijstand te 
verlenen. Een uitzondering hierop vormt de collectieve aanvullende zorgverzekering. Dit betekent, dat 
ook de categoriale bijzondere bijstand aan huishoudens met schoolgaande kinderen voor kosten in 
verband met maatschappelijke participatie en ontwikkeling niet meer mogelijk is. Hiervoor geldt in de Wet 
werk en bijstand een verordeningsplicht. Met de invoering van de Participatiewet komt deze 
verordeningsplicht te vervallen. 
Ter bestrijding van armoede onder kinderen onderzoekt het college thans de mogelijkheid om op basis 
van de gemeentelijke subsidieverordening de bijdrageregeling in een andere vorm voort te zetten. 

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 - 2 
Met de invoering van de kostendelersnorm in de bijstand komt de bevoegdheid van de gemeente te 
vervallen om een toeslag te verstrekken bovenop de wettelijke normen voor een alleenstaande of een 
alleenstaande ouder vanwege het niet dan wel niet geheel kunnen delen van (woon)kosten. Hetzelfde 
geldt voor de verlaging van de gehuwdennorm vanwege het gedeeltelijk dan wel geheel kunnen delen 
van kosten. 
Het gemeentelijke beleid hiervoor is vastgelegd in bovenvermelde verordening. 
In het kader van overgangsrecht voor het bestaand uitkeringsbestand op 31 december 2014 dient de 
verordening nog tot 1 juli 2015 van kracht te blijven. 
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4. Middelen 
Consequenties van het voorstel. Uitgangspunt is dat uitvoering van de verordeningen geschiedt binnen 
de hiervoor beschikbare budgetten, t.w.: 
- Een gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de 
IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (voor zover deze laatste betrekking heeft op levensonderhoud voor 
startende 
ondernemers), alsmede vanaf 2015 de structurele loonkostensubsidie. Het betreft een ongeoormerkt 
budget. 
Een overschot op het budget mag vrij worden besteed, maar een tekort op het budget moet in beginsel 
ook 
zelf worden opvangen. Onder strenge voorwaarden kan bij een tekort een beroep worden gedaan op een 
aanvullende uitkering (IAU). 
- De integratie-uitkering sociaal domein o.a. bestemd voor de re-integratieactiviteiten. Deze integratie
uitkering sociaal domein maakt vanaf 2015 onderdeel uit van het gemeentefonds. 

5. Risico's 
Het college kan, om financiële risico's te beheersen, een verdeling maken van de middelen over de 
verschillende voorzieningen. Het uitgeput zijn van de begrotingsposten kan echter geen reden zijn om 
aanvragen voor voorzieningen te weigeren. Om dit wel mogelijk te maken kan kunnen bij verordening 
subsidie en budgetplafonds worden ingesteld. Het college zal hier ook gebruik van gaan maken. Als bij 
een bepaalde voorziening een plafond is bereikt, zal de gemeente wel moeten bezien op welke andere 
wijze ondersteuning gegeven kan worden. 
Het subsidie- of budgetplafond kan echter niet van toepassing zijn op de structurele loonkostensubsidie In 
artikel 10d, lid 1, van de Participatiewet is namelijk imperatief voorgeschreven, dat de gemeente een 
loonkostensubsidie verstrekt als een werkgever een dienstbetrekking aangaat met een dergelijk persoon. 
De totstandkoming van de dienstbetrekking betekent dus voor de gemeente de verplichting om een 
(structurele) loonkostensubsidie te verstrekken. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het advies van de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal is separaat bijgevoegd. 
Na vaststelling van de verordeningen vindt afkondiging hiervan op de gebruikelijke wijze plaats. 

7. Voorstel 
1. De Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen; 
2. De Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen vast te stellen; 
3. De Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 vast te stellen; 
4. De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet vast te stellen; 
5. De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet vast te stellen; 
6. De Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 in te trekken; 
7. De Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2013 in te trekken; 
8. De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 in te trekken; 
9. De Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 in te 

trekken; 
10. De inwerkingtreding dan wel intrekking van deze verordeningen te bepalen op 1 januari 2015; 
11. De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 - 2 in te trekken per 1 juli 2015. 

Hoogachten j , 
er en wethouders van Steenbergen, 
etaris ^dĵ-ferurgameester 


