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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 januari 2015 is als opvolger van de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet in werking 
getreden. Evenals in de WWB wordt in de Participatiewet de opdracht aan de gemeenteraad gegeven om 
een aantal onderdelen bij verordening te regelen. 
In de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft uw raad verschillende verordeningen in het kader 
van de Participatiewet vastgesteld. 

Een van de verordeningen die is vastgesteld, is de Re-integratieverordening. Vanwege enkele 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan nadat de verordening is vastgesteld, is het noodzakelijk 
enkele wijzigingen aan te brengen in deze Re-integratieverordening. Met deze wijzigingsverordening 
wordt hierin voorzien. 

2. Achtergrond 
De Participatiewet heeft als doel om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden alsmede de 
bijstand activerender te maken. Op een aantal onderdelen zoals het ondersteunen bij 
arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, is de gemeente 
verplicht het beleid vast te leggen in verordeningen. Dit voorstel brengt de Re-integratieverordening 
Participatiewet weer in overeenstemming met landelijke wet- en regelgeving alsmede met afspraken 
binnen het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant. 

3. Overwegingen 
Vanwege enkele ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan nadat de verordening is vastgesteld, is het 
noodzakelijk enkele wijzigingen aan te brengen in deze Re-integratieverordening. Met deze 
wijzigingsverordening wordt hierin voorzien. 

A 
De Re-integratieverordening Participatiewet biedt het college de mogelijkheid om subsidies te 
verstrekken, zoals een loonkostensubsidie. In het algemeen is op subsidies de Algemene 
subsidieverordening van toepassing. In deze laatste verordening zijn onder andere bepalingen 
opgenomen over aanvraag- en vaststellingsprocedures van subsidies. 
Vanwege het specifieke karakter van subsidies voor re-integratie in het kader van de Participatiewet is het 
niet wenselijk, dat de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening van toepassing zijn. Om deze 
reden wordt een nieuw artikel 2a toegevoegd aan de re-integratieverordening waarin wordt bepaald, dat 
de Algemene subsidieverordening niet van toepassing is. 

Ter inzage ligt: 



B 
In de praktijk kan behoefte bestaan aan een artikel voor wat betreft de terugvordering van teveel betaalde 
loonkostensubsidie. 

C 
In artikel 15 van de re-integratieverordening zijn bepalingen opgenomen over de verstrekking van een 
no-riskpolis aan een werkgever, die een dienstverband aangaat met een persoon die behoort tot de 
doelgroep van de Participatiewet. Hierbij was opgenomen, dat de gemeente een verzekering zou afsluiten 
met een verzekeraar. 
In januari 2015 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (UWV) afgesproken voor het kalenderjaar 2015 de no-riskpolis via het UWV te 
laten lopen. Vanaf 2016 wordt wettelijk geregeld, dat deze no-riskpolis via het UWV loopt. 
De enige particuliere verzekeraar die in het verleden no-riskpolissen aanbood voor de doelgroep van 
destijds de Wet werk en bijstand, heeft te kennen gegeven zich van de markt terug te trekken. 
Gemeenten kunnen bij deze verzekeraar geen nieuwe no-riskpolissen meer inkopen. 
Gelet hierop is het noodzakelijk artikel 15 van de re-integratieverordening aan te passen. In het nieuwe 
artikel 15 wordt aangesloten bij de afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en het UWV. 

D 
Met de invoering van de Participatiewet heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om aan een 
werkgever een structurele loonkostensubsidie te verlenen als hij een dienstverband aangaat met een 
persoon met een arbeidsbeperking die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet. De hoogte van de 
te verlenen loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van de loonwaarde van de werknemer. De 
loonkostensubsidie is bedoeld om het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon te 
compenseren. 

In iedere arbeidsmarktregio is er een regionaal werkbedrijf waarin wordt samengewerkt tussen 
werkgevers-organisaties, werknemersorganisaties en gemeenten. Binnen een arbeidsmarktregio dient 
een eenduidige methode voor vaststelling van de loonwaarde te worden toegepast, die bovendien 
gevalideerd moet zijn. 
Voor het jaar 2015 zijn er negen loonwaardesystemen gevalideerd. 
Het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant heeft er voor gekozen om in 2015 gebruik te maken van twee 
methoden, namelijk het systeem van het UWV en Talent6 dat is ontwikkeld door WAVA/IGO. In het 
individuele geval zal worden gekozen, welke methode wordt toegepast. Uitgangspunt hierbij is, dat een 
werkgever maar met één methode te maken krijgt. 

Op het moment van vaststelling van de re-integratieverordening was nog niet bepaald, welke loonwaarde-
methodiek zou worden toegepast. Enerzijds kon deze keuze nog niet worden gemaakt, omdat bij het 
opstellen van de re-integratieverordening het validatie proces van de loonwaardemethoden niet was 
afgerond en anderzijds er op dat moment formeel nog geen regionaal werkbedrijf was. 
Met de wijziging van artikel 18, lid 2, van de re-integratieverordening wordt nu vastgelegd, dat eerder 
vermelde methodieken voor de vaststelling van de loonwaarde zullen worden toegepast. 

E 
De uitvoering van de Participatiewet, inclusief de uitvoering van deze verordening, moet worden 
beschouwd als een taak van algemeen belang. 
Vanuit het oogpunt van de waarborging van eerlijke concurrentieverhoudingen heeft de Europese 
Commissie regels gesteld ten aanzien van het verlenen van staatssteun aan bedrijven. Ook het 
verstrekken van loonkosten- subsidie kan beschouwd worden als staatssteun. De Europese Commissie 
geeft aan, dat het stimuleren van de aanwerving of tewerkstelling van kwetsbare werknemers en 
werknemers met een handicap een kerndoelstelling van het economische en sociale beleid van de 
Europese Unie is. De Commissie wil het daarom voor decentrale overheden mogelijk maken om steun te 
verlenen aan ondernemingen om zo de werkgelegenheid voor deze groepen werknemers uit te breiden. 
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Hiervoor zijn regels gesteld in EU-verordening nr. 651/2014. Als de steun aan de voorwaarden uit deze 
verordening voldoet, hoeft de steun niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld. 
In het nieuwe artikel 23 wordt naar de van toepassing zijnde Europese regelgeving verwezen. 

4. Middelen 
Aan het voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na vaststelling van de wijzigingsverordening vindt afkondiging hiervan op de gebruikelijke wijze plaats. 

7. Voorstel 
De Verordening tot 1e wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loce-ssGreta/is de burgemeester 


