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De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE en de
verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE
behoeven aanpassing. Deze liggen ter besluitvorming voor.

Voorstel / Advies
1.

2.

De verordeningen vast te stellen:
 Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
De volgende verordeningen of delen van verordeningen in te trekken:
 De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016;
 Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening 2017;



De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
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Inleiding
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 hebben de gemeenten BMWE
tevens de verplichte verordeningen op grond van deze wet vastgesteld. In de afgelopen jaren
is er alweer het nodige gewijzigd aan deze verordeningen. Op dit moment zijn de volgende
verordeningen van kracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

verordening tegenprestatie
verordening loonkostensubsidie
verordening individuele studietoeslag
verordening re-integratie
verordening individuele inkomenstoeslag
verordening afstemming
verordening cliëntenparticipatie

Periodiek moeten de verordeningen op het terrein van de Participatiewet worden aangepast.
In maart 2017 hebben de raden de Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017
vastgesteld. In deze wijzigingsverordening zijn een aantal artikelen van de reintegratieverordening en de afstemmingsverordening aangepast. Tevens is op dat moment de
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ingetrokken.
Inmiddels heeft het rijk het beschut werk verplicht gesteld aan gemeenten door het op te
nemen in de Participatiewet. Daarnaast is de uitstroompremie bij de laatste wijziging in de
re-integratieverordening opgenomen. Tot slot is in de arbeidsmarktregio Groningen
afgesproken dat er vouchers kunnen worden uitgedeeld om de uitstroom te bevorderen. Deze
vouchers zijn bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten bij de eerst periode van een
dienstverband. Om deze redenen is de re-integratieverordening in zijn geheel aangepast.
De tweede verordening die aanpassing behoeft, is de Verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet BMWE. Sinds september 2017 is de nieuwe cliëntenraad Participatie
aangesteld voor de BMWE gemeenten. Op een paar onderdelen blijkt de huidige verordening
niet langer passend te zijn.
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Mogelijke maatregelen en beoogd effect
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
In deze verordening zijn een drietal artikelen aangepast:
Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk
Dit artikel is tekstueel aangepast omdat het college verplicht is om deze voorziening aan te
bieden. Daarnaast is er een jaarlijks quotum door het rijk vastgesteld. Daarbij is wel ruimte
geregeld in lid 4 om extra dienstbetrekkingen beschut werk te kunnen realiseren. Dit kan
jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting worden besloten.
Artikel 13. Uitstroompremie
Hier is verwijderd dat de premie eenmalig kan worden toegekend. De reden hiervoor is dat de
in theorie mensen eens in de anderhalf jaar een uitstroompremie zouden kunnen ontvangen.
Het eerste jaar ontvangen ze nog een uitkering, waarna ze aan het werk gaan. Na een half jaar
werken, ontstaat het recht op de premie. Indien daarna weer werkloosheid zou optreden gaat
er weer een periode van 1,5 jaar voorbij, alvorens weer recht zou bestaan op de
uitstroompremie. In de praktijk zal er meer tijd tussen gaan zitten.
Artikel 14. Incidentele loonkostensubsidie
Dit artikel is nieuw en is toegevoegd vanwege de voucherregeling die in de arbeidsmarktregio
Groningen is opgesteld. Deze regeling kan worden ingezet om werkgevers tegemoet te komen
in de loonkosten in de eerste periode van het dienstverband.
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
In de verordening Cliëntenparticipatie is artikel 1 lid 3 gewijzigd. In de oude verordening was
opgenomen dat tenminste vijf en ten hoogste vijfentwintig personen. Omdat dit erg ruim was
is in de voorliggende verordening opgenomen dat de bandbreedte bestaat uit tien tot twaalf
personen.
Daarnaast was in de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016 het artikel
over de benoeming en zittingsduur van leden verdwenen. In de verordening die nu voor ligt, is
dit artikel (artikel 2) weer opgenomen. In een vorige versie van deze verordening (de
verordening Cliëntenparticipatiewet Participatiewet 2015) was dit artikel wel opgenomen.
Tot slot is artikel 8 lid 3 (in de oude verordening artikel 7 lid 3) gewijzigd. Dit artikel gaat over
de onkostenvergoeding. In de nieuwe verordening is geregeld dat deze vergoeding
rechtstreeks aan de individuele leden wordt uitbetaald.
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Consultatie cliëntenraad Werk & Inkomen
De nieuwe cliëntenraad Werk & Inkomen BMWE is eind 2017 geïnstalleerd en is nog bezig om
tot een voor iedereen heldere werkwijze te komen. Dit kost tijd. Hierdoor kunnen ze hun
adviesfunctie niet ten volle aanwenden. Hierin wordt de Clientenraad door de gemeente
begeleid. Het is hierdoor niet mogelijk gebleken om inhoudelijk advies uit te brengen op alle
stukken. Wel hebben ze ingestemd met de verordening Cliëntenparticipatie.

Uitvoering
●

Financiële consequenties

De uitvoering van de verordeningen en beleidsregels kan plaatsvinden binnen de reguliere
budgetten in de gemeentelijke begroting.

Bijlagen en achterliggende documenten
●

Bijlagen



Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
E. van Lente, burgemeester,
R. Wiltjer, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne,
F.H. Wiersma, burgemeester,
J.C.H.G.M. Bottema, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
drs. F.J.G. Wiertz, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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RAADSVERGADERING
AGENDAPUNT

:
:

De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 april;
B E S L U I T:

1.

2.

De verordeningen vast te stellen:
 Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
De volgende verordeningen of delen van verordeningen in te trekken:
 De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016;
 Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening 2017;



De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van

De raad voornoemd,
Voorzitter,

Griffier,
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