
 
 
 
 
 
 
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. 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. 
In de raadsvergadering van 17 december 2014 heeft de raad verschillende verordeningen in het kader van  
de Participatiewet vastgesteld. Een van de verordeningen die is vastgesteld, is de Re-integratieverordening.  
 
Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht onder bepaalde voorwaarden de voorziening beschut werk aan  
te bieden. Door een wijziging van de Participatiewet is het vanaf die datum eveneens mogelijk dat mensen zelf 
een advies beschut werk bij het UWV aanvragen. Dit was eerder slechts voorbehouden aan gemeenten. Ook 
personen die een uitkering van het UWV hebben, kunnen deze mogelijkheid benutten om zelf een advies 
beschut werk aan te vragen bij het UWV. 
Wettelijke verankering van beschut werk is geschied, nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken, 
dat het aantal aangeboden beschut werkplekken ver achterblijft bij de geraamde aantallen. 
 
Met deze wijzigingsverordening wordt de huidige verordening aangepast aan de veranderde wetgeving. 
Ook is deze wijzigingsverordening in RPA West-Brabant verband tot stand gekomen.  
 
 
De Verordening tot 2e wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet is ter advisering aan de 
cliëntenraad voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 18 mei 2017 is deze verordening aan de orde geweest. 
 
 
Vanwege de hoge structurele kosten hiervan is niet voorzien in eventuele additionele plekken beschut werk, 
wanneer de aantallen als vermeld in de ministeriële regeling zijn bereikt.   
 
 
Advies: 
De cliëntenraad vindt het een goede zaak, dat het aanbieden van de participatievoorziening beschut werk 
wettelijk verplicht is gesteld. De raad is echter benieuwd of de aantallen zoals vastgelegd in de ministeriele 
regeling, nu wel worden gehaald. De strenge toetsingscriteria voor toelating tot de voorziening beschut werk  
zijn namelijk niet gewijzigd. 
Ook in de overige aanpassingen van de re-integratieverordening zoals de verhoging van de premie bij 
participatiebanen, kan de cliëntenraad zich vinden. 
 


