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Opiniërend
M. Verschuren
J. van Bragt, 0595-750306
gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Aan de gemeenteraad,
Onderwerp:
Aanpassing Verordeningen Participatiewet
Voorstel:
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de:
1. verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de wijzigingen in de volgende
verordeningen:
2. verordening Afstemming Participatiewet BMWE 2016
3. verordening Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016
4. verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016
Aanleiding
Op grond van diverse omstandigheden (tekstuele aanpassingen en besluiten in de
arbeidsmarktregio, samenwerking) dienen de geldende verordeningen op grond
van de Participatiewet te worden aangepast. Het betreft de volgende
verordeningen en wijzigingen:
1. Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
De BMWE- gemeenten gaan werken met 1 cliëntenraad voor de 4 gemeenten.
Daarvoor is een nieuwe gezamenlijke verordening nodig.
Voor 1 januari 2016 zal middels een collegevoorstel ook de leden voor de nieuwe
cliëntenraad worden benoemd. De verordening is met de cliëntenraad besproken
en de cliëntenraad stemt hiermee in.
2. Verordening Afstemming Participatiewet BMWE
In deze verordening zijn een aantal verwijzingen in verschillende artikelen
aangepast. De verwijzingen waren niet correct. Dit is nu gecorrigeerd. Het
betreffend de artikelen 4 lid 3, art. 10 en art 15. Er is geen sprake van een
inhoudelijke wijziging.
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3. Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE
In de bijlage bij artikel 2 is een wijziging op genomen met betrekking tot de
loonwaardemethodiek. Besloten is om Dariuz te kiezen in de gehele
arbeidsmarktregio. De loonwaardemethodiek van het UWV is hiermee
verdwenen.
4. Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE
In artikel 2 waren in de vorige verordening niet de voorzieningen voor mensen
met een middellange afstand tot de arbeidsmarkt opgenomen. Dit is in deze
nieuwe versie van de verordening hersteld.
Daarnaast heeft een wettelijke wijziging van de No-risk polis plaatsgevonden. Dit
is in artikel 12 opgenomen.
Toelichting Artikel 12. No-risk polis
VNG en UWV hebben voor het jaar 2015 een afspraak gemaakt over de no-risk
polis voor de gemeentelijke doelgroep van de afspraakbanen in het kader van de
Participatiewet. Voor werkgevers betekent deze afspraak dat zij voor
gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruik kunnen maken van een
no-risk polis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.
Met de no-risk polis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep voor de
banenafspraak aannemen, gevrijwaard van de verplichting om loon door te
betalen bij ziekte. De ervaring leert dat werkgevers hechten aan een no-risk polis
bij het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroep. Het succes van de
no-risk polis schuilt er ook in dat deze snel na de ziekmelding wordt verwerkt en
uitgekeerd aan de werkgever.
Voor gemeenten betekent deze afspraak dat er een no-risk polis beschikbaar is
en de accountmanagers in gesprekken met werkgevers een duidelijk beeld
kunnen schetsen van het pakket aan voorzieningen.
UWV voert de no-risk polis namens de gemeenten uit.
De huidige afspraak over de no-risk polis is tijdelijk en geldt alleen voor 2015.
Het kabinet heeft op dit moment een wetsvoorstel in voorbereiding om de
Participatiewet aan te passen en te komen tot een uniforme no-risk polis voor
gemeenten en werkgevers en deze ook voor de gemeentelijke doelgroep per
2016 uit te laten voeren door het UWV voor de duur van vijf jaar. Omdat het
zeer waarschijnlijk is dat dit wetsvoorstel zal worden aangenomen, wordt er in
de verordening alleen nog verwezen naar deze uniforme no-risk polis en worden
er geen aanvullende voorwaarden meer gesteld door de gemeente.
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Advies Cliëntenraad SoZaWe
Bijgevoegd is het advies van de Cliëntenraad SoZaWe. De Cliëntenraad SoZaWe
stemt in met de voorgestelde verordeningen. Het advies spreekt voor zich.
Wat betreft de planning is naar aanleiding van verschillend moment van
agendering (Eemsmond heeft een eerdere versie van de verordening in de raad
van juni 2015 behandeld) in het MT Sociaal Domein afstemming gezocht om dit
in de toekomst voor 4 gemeenten zo veel mogelijk gelijktijdig te laten
plaatsvinden.
Communicatie
De verordeningen zullen op de voorgeschreven manier worden gepubliceerd en
gecommuniceerd.
Financiële consequenties
De financiële consequenties passen binnen de gemeentelijke begroting.
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
verordening Afstemming Participatiewet BMWE 2016
verordening Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016
verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016
Advies van de Cliëntenraad SoZaWe

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in
- artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;
- artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel a en e, van de Participatiewet, artikel
35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
-de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b,
vierde lid, van de Participatiewet;
-artikel 47 van de Participatiewet;

besluit:
de volgende verordeningen vast te stellen:
1.
2.
3.
4.

verordening
verordening
verordening
verordening

Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016
Afstemming Participatiewet BMWE 2016
Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016
Re-integratie 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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