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Onderwerp
Verordeningen Participatiewet en Wet sociale werkvoorzieningen
Ter inzage liggende stukken
b.
C.

Handhavingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Maatschappelijke bijdrage Participatie, loaw en Ioaz
Re-integratieverordening —Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Cliënten participatie Participatiewet, loaw, Ioaz en
Wet sociale Werkvoorziening
Verordening wachtlijstbeheer Wsw
Verordening cliëntenparticipatie Wsw

Aan de gemeenteraad
Voorstel
Het college van B&W stel de raad voor:
1.
te besluiten tot het intrekken van de volgende verordeningen Wet sociale
werkvoorziening met ingang van 1 januari 2017
Verordening wachtlijstbeheer Wsw
Verordening cliëntenparticipatie Wsw
2.
te besluiten tot het vaststellen van de volgende verordeningen Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening met ingang van 2017
Handhavingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Maatschappelijke bijdrage Participatiewet, loaw en Ioaz
Re-integratieverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Cliënten participatie Participatiewet, loaw, Ioaz en Wet
sociale werkvoorziening
Beleid
Met de definitieve besluitvorming over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD NoordOost en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Fivelingo
moeten ook de actuele verordeningen door het bevoegd orgaan worden vastgesteld. In
het verleden was dit het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regelingen. Met
de wijziging naar een collegeregeling ligt de bevoegdheid om verordeningen vast te
stellen bij de raden.
De bijgevoegde verordeningen zijn de actueel geldende verordeningen krachtens de
Particiaptiewet (P-wet) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Het vaststellen
van deze verordeningen per 1-1-2017 is enkel een technische wijziging. Inhoudelijk
worden alle verordeningen in 2017 geëvalueerd en waar nodig aangepast en aan de raden voorgelegd. Daarom worden alle verordeningen nu in één voorstel voorgelegd.
.

Per 1 januari 2017 worden een paar wijzigingen in de Participatiewet van kracht die
invloed hebben op twee verordeningen. Deze wijzigingen zijn in bijgaande vast te
stellen verordeningen aangepast.
Onder toelichting wordt per verordening de voorgestelde wijziging geduid.

Beoogd effect
De verordeningen Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zijn
door het juiste orgaan vastgesteld.
Toelichting
l.a
Einde instroom in de Wsw, verordening wachtlijstbeheer niet meer nodig
op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering van deze
wet is de instroom in de Wet sociale werkvoorziening stop gezet. Omdat instroom niet meer mogelijk is, is ook de wachtlijst afgeschaft en is een verordening wachtlijstbeheer niet meer benodigd. De verordening wordt daarom ingetrokken.
l.b

Eén Organisatie, één orgaan voor cliëntenparticipatie, één verordening

De verordening cliëntenparticipatie ISD Noordoost en de verordening
cliëntenparticipatie Wsw zijn in de verordening cliënten participatie
Werkplein Fivelingo samengevoegd.
Ad 2 Geen inhoudelijke wijzigingen in de verordeningen
Voor alle verordeningen bij dit besluitpunt geldt, dat er enkel tekstwijzigingen zijn aangebracht in het kader van de bevoegdheden. Waar in de oude
versies verordeningen door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regelingen zijn vastgesteld, is dit nu een bevoegdheid van de raad. Bijzonderheden per verordening:
2.a

Er zijn geen nadere wijzigingen aangebracht

2.b

Er zijn geen nadere wijzigingen aangebracht in het kader van de fusie
Aanpassing wijziging Participatiewet per 1-1-2017: De wettelijke grondslag is
veranderd. De wettelijke grondslag afstemmingsverordening van artikel 8 lid 1
aanhef en onderdelen a en e veranderen in artikel 8 lid 1 aanhef en onderdelen a en d.

2.c

Er zijn geen nadere wijzigingen aangebracht

2.d

Er zijn geen nadere wijzigingen aangebracht in het kader van de fusie
Aanpassing wijziging Participatiewet per 1-1-2017: Grondslag artikel 10b lid
4 wordt vervangen door artikel lOb lid 5 en lid 7.0e verordening loonkostensubsidie is aangepast naar aanleiding van de beoogde inwerkingtreding op 1
januari 2017 van wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet. Zie 14.8 en 14.9 van de re-integratieverordening.

2.e

Eén organisatie, één orgaan voor cliëntenparticipatie, één verordening

De verordening cliëntenparticipatie ISD Noordoost en de verordening
cliëntenparticipatie Wsw zijn in de verordening cliënten participatie Participatiewet, loaw, Ioaz en Wet sociale werkvoorziening samengevoegd.
In de toekomst zullen de cliëntenraad Participatiewet, loaw, Ioaz en Wet
sociale werkvoorziening en de adviesraad Sociaal Domein nader op elkaar
worden afgestemd.
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Overige verordeningen Participatiewet en Wsw zijn al vastgesteld door de raad
De verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet en verordening individuele studietoeslag Participatiewet zijn reeds door uw raad (en niet door het Algemeen bestuur van de ISD Noordoost) op 18 december 2014 vastgesteld. Zij hoeven
daarom nu niet (opnieuw) worden vastgesteld. Dit is ook van toepassing op de verordening PGB Wsw die reeds medio 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Appingedam, 29 november 2016.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Appingedam,

t

0

(H.K. Pot)

burgemeester.

,

(G.H. de Vries)
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secretaris.

Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad der gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 29 november 2016;

1.

2.

B E S L U 1 T:
tot het intrekken van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening met ingang van 1 januari 2017
Verordening wachtlijstbeheer Wsw
Verordening cliëntenparticipatie Wsw
tot het vaststellen van de volgende verordeningen Participatiewet en Wet
sociale werkvoorziening met ingang van 2017
Handhavingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Maatschappelijke bijdrage Participatiewet, loaw en Ioaz
Re-integratieverordening Participatiewet, loaw en Ioaz
Verordening Cliënten participatie Participatiewet, loaw, Ioaz en Wet
sociale werkvoorziening

Aldus besloten in de openbare
vergadering d.d. 15 december 2016.
De raad voornoemd,

J

t)

,

voorzitter.

griffier.
(T.G.C. Kramer-Klein)

5j

Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 8b van de Participatiewet;
gelet op artikel 147, lid 1 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 35, lid 1 onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
gelet op artikel 35, lid 1 onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
overwegende dat het verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte
ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet
besluit:
Vast te stellen de
"HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ"
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Beqripsbepalingen
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
loaw: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
loaz: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
de wet: de Participatiewet, de loaw, of loaz;
belanghebbende: de persoon met een uitkering krachtens de Participatiewet, de loaw of de loaz
handhaving: een stelsel van preventieve en repressieve maatregelen, gericht op het voorkomen, ontmoedigen en bestrijden van misbruik of oneigenlijk gebruik van een uitkering;
fraude: het verwijtbaar achterhouden van informatie of verwijtbaar onjuiste informatie verstrekken, met
het doel een (hogere) uitkering te ontvangen (dan) waarop men (geen) recht zou hebben bij juiste
en/of volledige informatieverstrekking;
misbruik: het verwijtbaar ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet, maar in strijd met
of buiten de bedoeling van de wet zoals die bij de totstandkoming van de wet bestond;
aangiftegrens: de grens als bedoeld in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude.
2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als in de Participatiewet, de loaw, de loaz en de Algemene Wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2 HANDHAVING

Artikel 2. Opdracht aan het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de
wet, waaronder de bestrijding van fraude en van misbruik en oneigenlijk gebruik en stelt hiertoe periodiek,
doch in ieder geval eens per vier jaar een beleidsplan op.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat het college belanghebbenden en burgers vroegtijdig voorlicht over de rechten en plichten die aan het ontvangen van
bijstand verbonden zijn alsmede over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik.
Het college van burgemeester en wethouders neemt repressieve maatregelen gericht op het bestrijden
van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat overtreding en fraude vroegtijdig geconstateerd en
afgehandeld wordt.
Artikel 3. Informatieverzameling
Het college van burgemeester en wethouders voert bij de aanvraag, gedurende de uitkering en bij beëindiging van de uitkering onderzoeken uit om de rechtmatigheid te controleren.
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter controle gebruik van bestandsvergelijkingen met
actuele gegevens en van samenloopsignalen die daaruit voortkomen.
Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt overige signalen en tips die relevant zijn voor
het recht op bijstand, de loaw of loaz uitkering.
Artikel 4. Afstemming
Als belanghebbende zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt dan wel anderszins blijkt geeft van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, verlaagt het college van burgemeester en wethouders de uitkering of de inkomensvoorziening conform de afstemmingsverordening, onverminderd de plicht van het college van burgemeester en wethouders om een boete op te leggen bij het
niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht en onverminderd de terugvordering van ten onrechte
verstrekte bijstand of ten onrechte verstrekte inkomensvoorziening.
Artikel 5. Aangifte bij Openbaar Ministerie
Indien een gedraging van de belanghebbende leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college van
burgemeester en wethouders onverminderd de verplichting de ten onrechte verstrekte bijstand of inkomensvoorziening terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar ministerie, in overeenstemming met de door de
wetgever en het Openbaar Ministerie hiervoor gehanteerde uitgangspunten.
HOOFDSTUK 3 TERUGVORDERING EN VERHAAL
Artikel 6. Terugvordering
Het college van burgemeester en wethouders vordert de kosten van bijstand dan wel inkomensvoorziening terug in de gevallen die in artikel 58 en 59 van de Participatiewet en de artikelen 25 tot en
met 31 van de loaw en loaz zijn aangegeven, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen
verzet.
Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels vast voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 7. Verhaal
Het college van burgemeester en wethouders verhaalt de kosten van bijstand en de kosten van inkomensvoorziening boven een nader door het College van burgemeester en wethouders te bepalen bedrag,
en overeenkomstig het bepaalde in artikel 61 en de artikelen 62 tot en met 62i van de Participatiewet,
voor zover zich hier geen andere wettelijke regel tegen verzet.
Van verhaal wordt afgezien, als daarvoor zeer dringende redenen aanwezig zijn.
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Het College van burgemeester en wethouders stelt nadere regels vast voor de uitvoering van het bepaalde in lid 1 en 2.
Artikel 8. Invorderi
Het college van burgemeester en wethouders streeft er naar om de teruggevorderde en de op derden
verhaalde kosten optimaal in te vorderen, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet.
Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels vast voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid.
HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN
Artikel 9. Hardheidsclausule
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere individuele situaties ten gunste van de
belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening
tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2017.
Artikel 11. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als "Handhavingsverordening Participatiewet, loaw, Ioaz".

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Appingedam
gehouden op 15 december 2016, nr. lie.
De

H.

T.G.C. Kramer-Klein, griffier.

Aj®inn®u®

Otuj

De gemeenteraad dient bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen
van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. In de verordening worden de hoofdlijnen rondom handhaving aangegeven.
Op 1januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. De regels omtrent handhaving zijn onder de
Participatiewet niet veranderd ten opzichte van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
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Wel is de grondslag van de verordening gewijzigd van artikel 8a van de WWB naar artikel 8b van de Participatiewet.
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) schrijven
evenals de Participatiewet voor dat de raad een Handhavingsverordening vaststelt. Gezien de verwantschap
tussen deze wetten en uit een oogpunt van deregulering en efficiency is gekozen voor een gecombineerde
verordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit artikel bevat enkele beg ripsomschrijvingen.
Onder uitkeringsgerechtigden met een Participatiewet-uitkering worden mede verstaan mensen met een uitkering krachtens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
Artikel 2 Opdracht aan het College van burgemeester en wethouders
Dit artikel legt de verantwoordelijkheid voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Participatiewet,
de loaw en de loaz neer bij het College van burgemeester en wethouders van Van de gemeente Appingedam. Het College van burgemeester en wethouders dient in ieder geval eenmaal per vier jaar een beleidsplan op te stellen.
Artikel 3 Informatieverzameling
In dit artikel is vastgelegd dat wordt gewerkt met een signaal gestuurde controlesystematiek. Van signaal
gestuurd handhaven is sprake wanneer een binnengekomen signaal de aanleiding is om extra onderzoek te
doen naar de rechtmatigheid van een verstrekte uitkering. Dit kan bijvoorbeeld een signaal zijn van Het InIichtingenbureau'l, signalen naar aanleiding van een gesprek met de cliënt, via eigen waarneming of naar
aanleiding van een (anonieme) tip van een medewerker, een burger of externe organisatie.
Hierbij geldt dat in de regel alleen die gegevens worden gevraagd die noodzakelijk zijn voor de afhandeling
van het signaal.
Via het 'Inlichtingenbureau' worden samenloopsignalen ontvangen van bestandskoppelingen tussen onder
andere gemeenten, De Belastingdienst, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Afstemming
Wanneer de belanghebbende onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, waardoor teveel bijstand is betaald, is het College van burgemeester en wethouders sinds 1januari 2013 verplicht deze bijstand terug te
vorderen en een boete op te leggen. Bij het niet nakomen van de arbeidsverplichting, de medewerkingsplicht
en andere opgelegde verplichtingen, kan de uitkering of de inkomensvoorziening (tijdelijk) worden verlaagd
conform de afstemmingsverordening van de gemeente Appingedam. Dat kan ook als de belanghebbende
blijk geeft van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Deze verlaging is bedoeld om het nakomen van de verplichtingen en de hoogte van de uitkering op elkaar af te stemmen en heeft daarmee het karakter van gedragscorrectie.
Artikel 5 Aangifte bij Openbaar Ministerie
Wanneer de schending van de inlichtingenplicht ook een strafbaar feit oplevert, moet het College van burgemeester en wethouders hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie indien het bedrag waarvoor is
gefraudeerd hoger is dan de aangiftegrens. Per 1januari 2013 is de aangiftegrens verhoogd van € 10.000,naar € 50.000,-. Ook in gevallen waarin het fraudebedrag lager is dan € 50.000,-, maar waarbij de uitkeringsfraude gecombineerd wordt met een of meer (andersoortige) strafbare feiten zoals bijvoorbeeld drugshandel,
moet aangifte worden gedaan. Dit is vastgelegd in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude (2012A022).
Artikel 6 Terugvordering
Sinds de invoering van de 'Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW Wetgeving' op 1 januari
2013 is het College van burgemeester en wethouders, in geval van het niet of niet behoorlijk nakomen van
de inlichtingenplicht, verplicht het ten onrechte verstrekte bedrag aan uitkering of inkomensvoorziening terug
te vorderen. In alle andere gevallen is terugvordering van bijstand een bevoegdheid. Met dit artikel spreekt
de gemeenteraad uit dat van de bevoegdheid tot terugvordering in de overige gevallen gebruik wordt ge-
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maakt. De regels omtrent de terugvordering zijn nader uitgewerkt in door het College van burgemeester en
wethouders vastgestelde beleidsregels.
Artikel 7 Verhaal
Ook verhaal van bijstand (op derden zoals de onderhoudsplichtige) is een bevoegdheid. Met dit artikel
spreekt de gemeenteraad uit dat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Ook dit onderdeel is nader
uitgewerkt in beleidsregels.
Artikel 8 Invordering
Met dit artikel wordt vastgelegd dat het College van burgemeester en wethouders het optimale doet om in te
vorderen. In beleidsregels is het invorderingsbeleid nader uitgewerkt.
Artikel 9 Hardheidsclausule
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.
Artikel 11 Citeertitel
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.
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"4.

Gemeente

Appingedam

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 8 lid 1 aanhef onder a en d van de Participatiewet, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar
beidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz);
overwegende de gewenstheid van het bij verordening vast stellen van regels om uitvoering te geven aan het doel van de
Participatiewet, bekendstaand als de kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of
een arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren (zie IK 2013-2014, 33 161, nr. 107, p. 45-46). Alsmede de gewenstheid van het bij verordening vaststellen van regels met betrekking tot de aan de uitkering verbonden verplichtingen
en mogelijke maatregel en van de uitkering;
besluit:
Vast te stellen de

AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

HOOFDSTUK 1
Artikel 1. Begripsbepalingen
Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet college van burgemeester en wethouderssrecht (Awb).
2a. wet: Participatiewet;
b. maatregel: het verlagen van de bijstand op grond van artikel 18 lid 2 van de wet, artikel 20 lid 2 IOAW en artikel 20
lid 1 IOAZ alsmede het blijvend of tijdelijk (gedeeltelijk) weigeren van een uitkering op grond van artikel 20 lid 1
IOAW en artikel 20 lid 2 IOAZ;
c. benadelingsbedrag: de hoogte van de netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep
wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
d. bijstandsnorm:
de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c Participatiewet, of;
grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 5 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover sprake is van een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
e. uitkering: de algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een maatregel
Het college van burgemeester en wethouders legt een maatregel op als een belanghebbende tekortschietend besef
van verantwoordelijkheid toont met betrekking tot de voorziening in het bestaan, dan wel de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet, de IOAW/IOAZ, met uitzondering van de inlichtingenverplichting o.g.v. artikel 17 eerste
lid van de wet, artikel 13 eerste lid IOAW/IOAZ en artikel 30 c tweede en derde lid Wet Suwi, dan wel de verplichtingen die in de beschikking tot toekenning, wijziging of voortzetting van de bijstand zijn opgenomen niet of onvoldoende nakomt, alsmede wanneer een belanghebbende zich jegens het college van burgemeester en wethouders (zeer
ernstig) misdraagt.
In het besluit tot het opleggen van een maatregel van de uitkering als bedoeld in de artikelen 9a twaalfde lid en artikel 18 lid 2, 5 en 6 van de Participatiewet, de artikelen 20 en 38 lid 12 van de Wet inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 20 en 38 lid 12 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, worden in ieder geval vermeld:
• de reden van de maatregel;
• de duur van de maatregel;
• het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en;
• indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardmaatregel.
3. Een maatregel die voor een periode van langer dan drie maanden wordt opgelegd, wordt telkens heroverwogen tegen het einde van het tijdvak van drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd.
Artikel 3. Horen van belanghebbende
1. Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.
2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege worden gelaten als:
de vereiste spoed zich daartegen verzet
de belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en er zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;
het college van burgemeester en wethouders het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de
gedraging of de mate van verwijtbaarheid, of
de belanghebbende heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken.
Artikel 4. Afzien van het opleggen van een maatregel
1. Het college van burgemeester en wethouders ziet af van het opleggen van een maatregel als:
elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of
de gedraging meer dan één jaar, voor constatering van die gedraging door het college van burgemeester en wethouders, plaatsvond.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan afzien van het opleggen van een maatregel als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.
3. Wanneer het college van burgemeester en wethouders afziet van het opleggen van een maatregel op grond van
dringende redenen, krijgt de belanghebbende daarover een brief.
Artikel 5. Waarschuwing
Bij een eerste maatregelwaardige gedraging, zoals bedoeld in artikel 8 a en 9a van deze verordening, kan het college
van burgemeester en wethouders besluiten een waarschuwing te geven. Deze waarschuwing telt mee bij de vaststelling
van recidive (herhaling).
Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van een maatregel
Een maatregel wordt in beginsel toegepast op de uitkering of bijzondere bijstand die is verleend met toepassing
van artikel 12 van de Participatiewet over de kalendermaand, volgend op de maand waarin het besluit tot het
opleggen van een maatregel aan een belanghebbende is bekend gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de op
dat tijdstip voor die belanghebbende geldende bijstandsnorm.
2. Als een maatregel niet of niet helemaal uitgevoerd kan worden als gevolg van de beëindiging of intrekking van de uitkering, wordt de maatregel of dat deel van de maatregel dat nog niet is uitgevoerd, alsnog toegepast, als belanghebbende binnen de termijn, bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b, opnieuw een uitkering ontvangt.
3. De herziening kan niet worden toegepast over een ander tijdvak dan waarop de verwijtbare gedraging betrekking
heeft.
1.

Artikel 7. Berekeningsgrondslag
1. Een maatregel wordt berekend over de bijstandsnorm.
2. In afwijking van lid 1 kan een maatregel worden toegepast op de bijzondere bijstand als:
aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de Wet, of
de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand daar aanleiding toe
geeft.
3. Bij toepassing van lid 2 onder sub a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 'bijstandsnorm' als 'bijstandsnorm inclusief de
op grond van artikel 12 van de Wet verleende bijzondere bijstand' worden gelezen.
4. Bij toepassing van lid 2 onder sub b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 'bijstandsnorm' als 'de verleende bijzondere
bijstand' worden gelezen.

HOOFDSTUK 2. NIET NAKOMEN VAN DE NIET GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSINSCHAKELING
Artikel 8. Gedragingen Participatiewet
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Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:
a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;
b. tweede categorie:
het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet
het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikel 9 lid 1 of 55 van de Participatiewet, voor
zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in
artikel 43 lid 4 en 5 van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18 lid 4
van de Wet
het niet of onvoldoende verrichten van een door het college van burgemeester en wethouders opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder c van de Participatiewet
c. derde categorie:
het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning, voor
zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Participatiewet.
Artikel 8a. Niet meewerken aan taaltoets
Als een belanghebbende niet meewerkt aan het afleggen van de taaltoets als bedoeld in artikel 18b tweede lid van de
Participatiewet, wordt een maatregel opgelegd van:
20 procent van de bijstandsnorm gedurende 1 maand;
40 procent van de bijstandsnorm gedurende 1 maand als belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking
van een besluit waarmee een maatregel is toegepast vanwege het niet meewerken aan het afleggen van een taaltoets opnieuw schuldig maakt aan dezelfde verwijtbare gedraging;
100 procent van de bijstandsnorm gedurende 1 maand als belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit in de zin van artikel 8a, onderdeel b, van deze verordening, opnieuw schuldig maakt aan dezelfde verwijtbare gedraging.

Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ
Gedragingen van een belanghebbende, waardoor een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:
a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;
b. tweede categorie:
het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;
het niet of in onvoldoende mate gebruik maken van een door het college van burgemeester en wethouders aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36 lid 1 en 37 lid 1 onder e van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 36 lid 1 en 37 lid 1 onder e van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet
heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening;
het uit houding of gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichting als bedoeld in artikel 37 lid 1 onder e van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37 lid 1 onder e van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te
willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande
ouder als bedoeld in artikel 38 lid 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers of artikel 38 lid 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
het niet of onvoldoende verrichten van een door het college van burgemeester en wethouders opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37 lid 1 onder f van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37 lid 1 onder f van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
c. derde categorie:
het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;
het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;
het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, als bedoeld in artikel 20, eerste lid,
onder a of b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
of artikel 20, tweede lid, onder a of b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college van burgemeester en wethouders aangeboden
voorziening gericht op arbeidsinschakeling, als bedoeld in de artikel 36 lid 1 en 37 lid 1 onder e van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 36 lid 1 en 37
,

Pagina 3 van 15

lid 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor
zover dit heeft geleid tot het niet doorgaan of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.
Artikel 10. De hoogte en duur van de maatregel
De maatregel, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van deze verordening, wordt vastgesteld op:
10 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij gedragingen van de eerste categorie;
50 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij gedragingen van de tweede categorie;
100 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij gedragingen van de derde categorie.

HOOFDSTUK 3. NIET NAKOMEN VAN DE GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN MET
BETREKKING TOT DE ARBEIDSINSCHAKELING
Artikel 11. Duur maatregel bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting
Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Wet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de maatregel 100 procent van de bijstandsnorm gedurende:
een maand, bij gedragingen als bedoeld in artikel 18 vierde lid, onderdeel b, f, en g, van de Participatiewet;
twee maanden, bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel a, c, d, e, en h, van de Participatiewet.
Artikel 12. Verrekening verlaging
Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 11, wordt toegepast over de maand van oplegging van de maatregel
en de volgende twee maanden als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
Bij een verlaging als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, kan de verlaging worden toegepast over twee maanden
waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de daaropvolgende maand de helft van de verlaging wordt toebedeeld.
Bij een verlaging als bedoeld in artikel 11, onderdeel b, kan de verlaging worden toegepast over drie maanden,
waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de twee daaropvolgende maanden, een derde van de verlaging
wordt toebedeeld.

HOOFDSTUK 4. OVERIGE GEDRAGINGEN DIE LEIDEN TOT EEN MAATREGEL
Artikel 13. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid
Een maatregel wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan als bedoeld in artikel 18 lid 2 van de Wet wordt afgestemd op het benadelingsbedrag.
Onder tekortschietend besef wordt in ieder geval verstaan:
het op een onverantwoorde wijze besteden van vermogen of vermogensbestanddelen voor zover de noodzaak tot
bijstandsverlening redelijkerwijs was te voorzien;
het verwijtbaar geen beroep (kunnen) doen op een voorliggende voorziening, door deze niet te gelde te maken
dan wel weigeren er een beroep op te doen, daaronder tevens begrepen het doen van een beroep op bijstand
omdat een voorliggende voorziening volledig verrekend wordt met een bestuurlijke boete en betrokkene om die
reden niet kan voorzien in de kosten van het bestaan.
De maatregel wordt vastgesteld op:
10 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij een benadelingsbedrag tot € 500;
20 procent van de bijstandsnorm gedurende twee maanden, bij een benadelingsbedrag vanaf € 500 tot € 2.000;
40 procent van de bijstandsnorm gedurende twee maanden, bij een benadelingsbedrag vanaf € 2000 tot € 4.000;
100 procent van de bijstandsnorm gedurende drie maanden, bij een benadelingsbedrag vanaf 4000 tot € 10.000;
als het benadelingsbedrag meer dan € 10.000 bedraagt, wordt een individueel besluit genomen.

Artikel 14. Misdragingen tegenover personen, instanties
1. Als een belanghebbende zich misdraagt tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de
Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, tegenover personen en instanties die zijn belast met de
uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet of tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, als bedoeld
in artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet, wordt een verlaging opgelegd van 50 procent van de bijstandsnorm ge-
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durende een maand.
2. Van een misdraging in de zin artikel 9 lid 6 van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g van
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, kan alleen sprake zijn als de verwijtbaarheid is vastgesteld en dit gedrag in het normale maatschappelijk verkeer onbetamelijk wordt geacht te zijn.
Van het opleggen van de maatregel kan, als alleen sprake is van verbaal geweld, worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het verbale geweld plaatsvindt binnen een periode
van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een schriftelijke waarschuwing
in verband met ernstige misdragingen is gegeven.
Artikel 15. Niet nakomen van overige verplichtingen
Als een belanghebbende een door het college van burgemeester en wethouders opgelegde verplichting als bedoeld in
artikel 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, wordt een maatregel opgelegd. De maatregel wordt vastgesteld op:
10 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die
strekken tot arbeidsinschakeling;
20 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die
verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand;
40 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die
strekken tot vermindering van de bijstandsbehoeftigheid;
100 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen
die strekken tot beëindiging van de bijstandsbehoeftigheid.

HOOFDSTUK 5. SAMENLOOP EN RECIDIVE
Artikel 16. Samenloop van gedragingen
Als er sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of in artikel 18 lid 4 van
de Wet genoemde verplichtingen, wordt één maatregel opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de
maatregel wordt uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste maatregel is gesteld.
Als er sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze verordening of in
artikel 18 lid 4 van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor iedere gedraging afzonderlijk een maatregel opgelegd. Deze maatregelen worden gelijktijdig opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate
van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende, niet verantwoord is.
Als er sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18 lid 4 van
de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17 lid 1 van de Participatiewet genoemde verplichting,
wordt geen maatregel opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
Als er sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18
lid 4 van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt
voor iedere gedraging een afzonderlijke maatregel opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate
van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende, niet verantwoord is.

Artikel 17. Recidive
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een maatregel is
opgelegd vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8 onder b of c, 9 onder b of c, 13 lid 1 of 15, opnieuw
schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de oorspronkelijke maatregel verdubbeld.
Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een maatregel is
opgelegd vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8, onder a, 9, onder a, of 14 opnieuw schuldig maakt
aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke maatregel verdubbeld.
Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een maatregel is
opgelegd vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan
een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Participatiewet, bedraagt de maatregel honderd procent van de bijstandsnorm, gedurende 2 maanden.

HOOFDSTUK 6. BLIJVENDE OF TIJDELIJKE WEIGERING IOAW /_IOAZ
Artikel 18. Samenloop bij weigering uitkering IOAW/IOAZ
Als het college van burgemeester en wethouders de uitkering op grond van artikel 20 lid 1 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20 lid 2 Wet inkomensvoorziening oudere en ge-
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deeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering
heeft geleid tevens op grond van deze verordening tot een maatregel zou kunnen leiden, blijft een maatregel voor die
gedraging achterwege.
Artikel 19. Blilvend en tildelilk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering
1. Het college van burgemeester en wethouders kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen, als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de ioaw of de ioaz zou hebben kunnen verwerven, als:
aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin
van artikel 678
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon terzake een verwijt kan worden gemaakt, of;
de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voorzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen, als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de ioaw of van de ioaz zou hebben kunnen verwerven,
als een persoon:
a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of
b door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid krijgt.
.

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 19. Afwiikingsbevoegdheid college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan ten gunste van belanghebbenden afwijken van de bepalingen van
deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden leidt.
Het college van burgemeester en wethouders kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vaststellen.

Artikel 20. De inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Deze verordening wordt aangehaald als "Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz".

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Appingedam
gehouden op 15 december 2016, nr. lie.

T.G.C. Kramer-Klein, griffier.
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Artikel 1.

ABOMSna I~IIIIngan
Begripsomschrijving

Lid 1.
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. De begrippen
die in de verordening worden gebruikt zullen een gelijkluidende betekenis hebben.
Lid 2.
Bijstandsnorm: Onder de 'bijstandsnorm' wordt in deze verordening verstaan, de in de situatie van belanghebbende geldende bijstandsnorm. Dit is de toepasselijke norm, vermeerderd met toeslagen en verminderd
met verlagingen, alles inclusief vakantietoeslag, Voor zover sprake is van een uitkering op grond van de
IOAW of de IOAZ wordt onder bijstandsnorm verstaan, de toepasselijke grondslag zoals bedoeld in artikel 5
IOAW en artikel 5 IOAZ.
Benadelingsbedrag: Het benadelingsbedrag is de netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt of is gedaan als gevolg van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de
voorziening in het bestaan. Voor het bepalen van het benadelingsbedrag wordt uitgegaan van het nettobedrag van de uitkering, zoals ook het geval is bij het benadelingsbedrag in het kader van de bestuurlijke boete.
Belanghebbende: Dit begrip wordt in artikel 1:2 Awb omschreven als 'degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken'.
Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een maatregel
Lid 2.
Het verlagen van een uitkering op grond van deze verordening vindt plaats door middel van een besluit. Tegen dit besluit
kan een belanghebbende bezwaar en beroep indienen op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 Awb. De eisen die in dit artikel
vermeld staan, vloeien rechtstreeks voort uit de Awb. Het motiveringsvereiste speelt hierbij een belangrijke rol, waardoor
een besluit kenbaar dient te zijn en van een deugdelijke motivering moet zijn voorzien.
Lid 3.
De mogelijkheid bestaat om een maatregel op te leggen over een langere periode. Bij toepassing van deze mogelijkheid,
aansluitend op eerdere maatregel, dient een dergelijke maatregel ten hoogste na drie maanden heroverwogen worden.

Artikel 3.

Horen van belanghebbende

Afdeling 4.1.2. van de Awb stelt in een aantal gevallen het horen van de belanghebbende verplicht bij de voorbereiding
van beschikkingen. Deze hoorplicht geldt echter niet bij de voorbereiding van beschikkingen die betrekking hebben op
een financiële aanspraak op grond van artikel 4:12 Awb. Hierdoor is het college van burgemeester en wethouders niet
verplicht om in het kader van het onderzoek te horen, voordat een maatregel ten opzichte van de belanghebbende opgelegd wordt.
In dit artikel wordt het horen van de belanghebbende voordat een maatregel wordt opgelegd in beginsel voorgeschreven
nu dit de zorgvuldigheid van het besluit ten goede zal komen.
Het tweede lid bevat een aantal uitzonderingen op deze hoorplicht. De onderdelen a en b staan ook genoemd in artikel
4:11 Awb.
Artikel 4.

Afzien van het opleggen van een maatregel

Afzien van verlagen
Het afzien van het opleggen van een maatregel "indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt', is overgenomen uit artikel 18 lid 9 Participatiewetjo. artikel 20 lid 3 lOAWjo. artikel 20 lid 3 IOAZ. Hiervan is uitsluitend sprake bij evidente afwezigheid van de verwijtbaarheid.' Het is aan het college van burgemeester en
wethouders te beoordelen of elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt aan het betreffende gedrag. Is vanwege de afwezigheid van elke vorm van verwijtbaarheid afgezien van een maatregel, dan is het niet mogelijk
om bij toepassing van herhaling deze gedraging mee te tellen (zie artikel 17 Afstemmingsverordening). Is
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vanwege de afstemming op grond van artikel 18 lid 1 Participatiewet van een maatregel afgezien, dan is
daarin geen reden gelegen om de betreffende gedraging buiten beschouwing te laten in geval van herhaling.
Een andere reden om af te zien van het opleggen van een maatregel is dat de gedraging te lang geleden
heeft plaatsgevonden (verjaring). Omwille van de effectiviteit ('lik op stuk') is het nodig dat een maatregel
spoedig nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt opgelegd.
Om deze reden wordt in lid 1, onder b geregeld dat het college van burgemeester en wethouders geen
maatregelen oplegt voor gedragingen die langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dit heeft tevens als voordeel dat een uitkeringsgerechtigde niet te lang in onzekerheid wordt gehouden over de vraag of
het college van burgemeester en wethouders overgaat tot het opleggen van een maatregel.
Afzien van verlagen in verband met dringende redenen
In het tweede lid is geregeld dat kan worden afgezien van het opleggen van een maatregel als daarvoor
dringende redenen aanwezig zijn. De verordening stelt een algemene verplichting tot het opleggen van een
maatregel voorop. Uitzonderingen moeten echter mogelijk zijn, als voor de belanghebbende onaanvaardbare consequenties zouden optreden. Uit het woord "dringend' blijkt dat er wel iets heel bijzonders en uitzonderlijks aan de hand moet zijn, wil een afwijking van het algemene principe gerechtvaardigd zijn. Wat dringende redenen zijn, is afhankelijk van de concrete situatie en kan dus niet op voorhand worden vastgelegd.
Afzien
verlagen
ook
mogelijk
bij
geüniformeerde
arbeidsverplichtin gen
De wet schrijft bij overtreding van een geüniformeerde arbeidsverplichting, een afstemming voor van 100
procent van de bijstand, gedurende één tot drie maanden. Op grond van artikel 18 lid 10 Participatiewet
moet het college van burgemeester en wethouders een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel
afstemmen op de omstandigheden van een belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven. Op grond van bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de maatregel op een lager niveau, voor een kortere duur of op nul vast te stellen.
Schriftelijke mededeling in verband met recidive
Het doen van een schriftelijke mededeling in een beschikking dat het college van burgemeester en wethouders afziet van het opleggen van een maatregel wegens dringende redenen is van belang in verband met
eventuele herhaling(artikel 4 lid 3 Afstemmingsverordening). Het opleggen van een maatregel bij herhaling,
is geregeld in artikel 17 Afstemmingsverordening.
Artikel 5. Waarschuwing

Als bij een eerste maatregelwaardige gedraging wordt besloten slechts een waarschuwing te geven, telt deze wel mee
voor de mate van sanctioneren bij herhaling.
Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van een maatregel

Het opleggen van een maatregel vindt plaats door het verlagen van de uitkering. Een maatregel van de uitkering kan in
beginsel op drie manieren plaatsvinden.
Door middel van een verlaging van het uitkeringsbedrag in de eerstvolgende maande(n)
Met terugwerkende kracht, door middel van herziening van de uitkering, of
Naar de toekomst toe, door verlaging uit te voeren op de nieuwe uitkering.
Het verlagen van de uitkering die in de nabije toekomst wordt verstrekt, is de gemakkelijkste methode van
het opleggen van een maatregel. Hierbij is geen herziening van de uitkering evenals een terugvordering van
het te veel betaalde bedrag, noodzakelijk. In de praktijk houdt dit normaal gesproken in dat een maatregel
wordt opgelegd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarin het besluit bekend is gemaakt. Voor de berekening van de hoogte van de maatregel, moet worden uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm.
Artikel 7. Berekeningsgrondslag
Bijstandsnorm
In het eerste lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een maatregel wordt berekend over de bijstandsnorm.
Onder bijstandsnorm wordt verstaan, de wettelijke norm, inclusief gemeentelijke toeslag of maatregel en inclusief vakantietoeslag. Bij een uitkering op grond van de loaw of de loaz wordt gekeken naar de grondslag
als bedoeld in artikel 5 van de loaw respectievelijk van de loaz.
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Bijzondere bijstand
In het tweede lid is bepaald dat een maatregel ook kan worden toegepast op de bijzondere bijstand als aan
een belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel12 Participatiewet. Personen tussen de 18 en 21 jaar ontvangen een lage jongerennorm, die indien noodzakelijk wordt aangevuld
door middel van aanvullende bijzondere bijstand in de kosten van levensonderhoud. Als een maatregel uitsluitend op de lage jongerennorm wordt opgelegd, zou dit leiden tot rechtsongelijkheid ten opzichte van de
21-jarigen. Daarom is in lid 3 onder a geregeld dat de berekeningsgrondslag in dat geval bestaat uit de bijstandsnorm, inclusief de verleende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 Participatiewet.
Op grond van lid 2 onder b, is het mogelijk dat het college van burgemeester en wethouders in incidentele
gevallen een maatregel oplegt over de bijzondere bijstand. Er moet dan wel een verband bestaan tussen de
gedraging van een belanghebbende en zijn recht op bijzondere bijstand. Een maatregel kan uitsluitend worden opgelegd als daadwerkelijk bijzondere bijstand is verstrekt.
De Afstemmingsverordening biedt geen ruimte om een maatregel toe te passen op een individuele inkomenstoeslag.
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Artikel 8. Gedragingen Participatiewet
De artikelen 8 en 10 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen.
In artikel 8 Afstemmingsverordening worden schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die zijn genoemd in artikel 8 Afstemmingsverordening, zijn ondergebracht
in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 10 Afstemmingsverordening een gewicht toegekend in
de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een
gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor het niet verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.
Niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen
De verwijtbare gedragingen omvatten zowel het niet als het onvoldoende nakomen van diverse verplichtingen.
Artikel 18 lid 2 WWB zoals dat luidde v66r 1januari 2015, bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders moest afstemmen als een belanghebbende de verplichtingen "niet of onvoldoende nakomt". Met het
huidige artikel 18 lid 2 Participatiewet wordt dit gewijzigd in "het niet nakomen van de verplichtingen". Het
woord "onvoldoende" valt hiermee weg. Gemeend wordt dat de wetgever hiermee echter geen inhoudelijke
wijziging heeft beoogd en dat dit moet worden gelezen als het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen is daarom in artikel 8 neergelegd dat sprake is van een verwijtbare gedraging bij het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen.
Het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen (onderdeel c)
Deze verwijtbare gedraging is niet aan de orde voor zover het gaat om het niet naar vermogen proberen te
verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, als dit het gevolg is van een gedraging zoals bedoeld in artikel 18 lid 4 Participatiewet. In artikel 18 lid 4Participatiewet staan de geüniformeerde arbeidsverplichtingen.
Voor schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting geldt een apart afstemmingsregime: maatregel
van de bijstand met 100 procent gedurende een in de afstemmingsverordening vastgelegde duur van tenminste een maand en ten hoogste drie maanden (artikel 18 lid 5 Participatiewet), zie artikel 11 Afstemmingsverordening.
Er is dus geen sprake van een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in artikel 8 lid 3 Afstemmingsverordening, als het niet naar vermogen proberen te verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid voortvloeit uit
een gedraging zoals bedoeld in artikel 18 lid 4 Participatiewet zoals:
het niet verkrijgen of niet behouden van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, en
het belemmeren van het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid door kleding, gebrek aan
persoonlijke verzorging en gedrag.
-

-

Inspanningen in eerste vier weken na de melding
De plicht tot arbeidsinschakeling geldt vanaf datum melding (zie artikel 9 lid 1 Participatiewet). Specifiek voor
personen jonger dan 27 jaar, geldt dat zij worden beoordeeld op hun inspanningen in de eerste vier weken
na de melding (artikel 43 lid jo. lid 5 Participatiewet). Is geen enkele inspanning verricht, dan bestaat op
grond van artikel 13 lid 2 onder d Participatiewet, geen recht op bijstand. Zijn er wel inspanningen verricht,
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maar naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders onvoldoende, dan verlaagt het college van burgemeester en wethouders de uitkering. De maatregel kan in principe al worden toegepast op
basis van de grondslagen zoals genoemd in artikel 7 Afstemmingsverordening. Een aparte grondslag is strikt
genomen niet noodzakelijk. Het zou wellicht zelfs tot verwarring kunnen leiden als het bijvoorbeeld gaat om
een belanghebbende die in de vijfde of zesde week na de melding de fout in gaat. Desalniettemin is het niet
of onvoldoende verrichten van inspanningen vanwege de herkenbaarheid toch als aparte gedraging genoemd opgenomen in de afstemmingsverordening (zie artikel 8 lid 2 onder b Afstemmingsverordening).
Artikel 8a. Niet meewerken aan taaltoets
Het kan voorkomen dat een belanghebbende een taaltoets moet afleggen, maar dat hij niet wilt meewerken
In sommige gevallen kan er een redelijke verklaring voor zijn. Hierbij kan worden gedacht aan ziekte of
overmacht. Het is ook aannemelijk dat een belanghebbende zich verzet tegen het afleggen van de taaltoets
Artikel 18b, van de Participatiewet voorziet niet in deze gevallen. In het geval dat een belanghebbende weigert medewerking te verlenen aan de taaltoets(bijvoorbeeld door het niet verschijnen, dan kiest het College
van burgemeester en wethouders ervoor om dit te zien als een schending van de medewerkingsverplichting
Hoogte verlaging
Het percentage van de verlaging en het aantal maanden waarover de verlaging wordt opgelegd is ter bepaling aan het College van burgemeester en wethouders.
Bij het invullen van artikel 8a is gekozen voor een verlagingsystematiek die aansluit bij het verlagingsregime
op grond van artikel 18b, van de Participatiewet. Als voor het (stelselmatig) niet meewerken aan de taaltoets
een gunstiger afstemmingsregime wordt gehanteerd dan voor het niet voldoen aan de taaleis en de daaraan
verbonden inspanningsverplichting, kan dit onbedoeld een stimulans vormen om het objectief vaststellen van
de taalvaardigheid en daarmee de toepassing van de taaleis te frustreren. Artikel 17 van deze verordening is
niet van toepassing.
Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ
De artikelen 9 en 10 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 9 Afstemmingsverordening
worden schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die
zijn genoemd in artikel 9 Afstemmingsverordening zijn ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën
wordt in artikel 10 Afstemmingsverordening een gewicht toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een gedraging wordt ernstiger geacht
naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor het niet aanvaarden, verkrijgen of behouden van
betaalde arbeid.
Artikel 10. De hoogte en duur van de maatregel
Zie voor de maatregelwaardige gedragingen, de toelichting bij de artikelen 8 en 9 Afstemmingsverordening.
Deze bepaling bevat de standaardmaatregelen voor de drie categorieën van gedragingen die verband houden met het
geen of onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.
Er is gekozen voor een afstemmingsregime bij gedragingen, zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9, dat afwijkt
van de maatregel bij schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen, als bedoeld in artikel 18 lid 4
Participatiewet. Dit, ondanks dat enkele van de in de artikelen 8 en 9 genoemde gedragingen verwant zijn
aan de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. De percentages van artikel 10 Afstemmingsverordening sluiten aan bij de percentages die de oude verordening bevatte.
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Artikel 11. Duur maatregel bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting
De eerste keer dat het college van burgemeester en wethouders een verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde arbeidsverplichting vaststelt, bedraagt de maatregel honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een bij deze verordening vastgestelde periode (artikel 18 lid 5 Participatiewet).
Bij het bepalen van de duur moet verder rekening worden gehouden met art 18 lid 6 Participatiewet. Hierin is
bepaald dat in geval van recidive, de periode van de maatregel in ieder geval langer moet zijn dan de op
grond van art 18 lid 5 Participatiewet vastgestelde periode van de maatregel en ten hoogste 3 maanden.
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Artikel 12. Verrekenen verlaging
Het college van burgemeester en wethouders heeft de mogelijkheid bij verlaging van de bijstand wegens schending van
een geüniformeerde arbeidsverplichting, de verlaging te verrekenen. Dit over de maand van oplegging van de maatregel
en ten hoogste over de twee volgende maanden. Over de eerste maand moet minimaal een derde van het bedrag van
de verlaging worden verrekend (artikel 18, vijfde lid, tweede volzin, van de Participatiewet). Wanneer de belanghebbende tot inkeer komt, wordt de verlaging stopgezet en ontvangt de belanghebbende weer de volledige uitkering (artikel 18,
elfde lid, van de Participatiewet). Het gaat hier om een facultatieve bepaling.
Verrekenen bij bijzondere omstandigheden
Er is voor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het verrekenen van het bedrag van de verlaging bij een
eerste schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting (of een herhaalde schending buiten de recidivetermijn) als
bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Hierbij kan worden gedacht aan:
vergroting schuldenproblematiek
(dreigende) huisuitzetting
afsluiting van gas en elektriciteit.
-

De maand van oplegging
In het eerste, tweede en derde lid wordt gesproken over de 'maand van oplegging". Deze term is overgenomen uit artikel
18, vijfde lid, van de Participatiewet. Met de 'maand van oplegging" wordt in deze verordening bedoeld: de maand waarin het besluit aan belanghebbende is bekend gemaakt.
Toedeling over twee maanden bij lichte overtredingen
Is sprake van een lichte overtreding van een geüniformeerde arbeidsverplichting, dan kan worden verrekend over twee
maanden. Van een lichte overtreding is sprake bij schending van een gedraging zoals bedoeld in artikel 18, vierde lid,
onderdelen b, f en g, van de Participatiewet. Bij een dergelijke overtreding wordt de bijstand verlaagd met 100 procent
gedurende een maand. Aan de maand van oplegging en aan de daaropvolgende maand wordt de helft van het bedrag
van de verlaging toebedeeld. Dit betekent dat in de maand van oplegging van de maatregel en de daaropvolgende
maand de inhouding in beginsel 50 procent bedraagt (artikel 12, tweede lid, van deze verordening).
Toedeling over drie maanden bij zware overtredingen
Is sprake van een zware overtreding van een geüniformeerde arbeidsverplichting, dan kan worden verrekend over drie
maanden. Van een zware overtreding is sprake bij schending van een gedraging zoals bedoeld in artikel 18, vierde lid,
onderdeel a, c, d, e en h, van de Participatiewet. Bij een dergelijke overtreding wordt de bijstand verlaagd met 100 procent gedurende twee maanden. Aan de maand van oplegging en aan de twee daaropvolgende maanden wordt een derde van het bedrag van de verlaging toebedeeld. Dit betekent dat in de maand van oplegging van de maatregel en de
daaropvolgende maanden de inhouding in beginsel 66,67 procent bedraagt (artikel 12, derde lid, van deze verordening).
Geen verrekening bij niet aanvaarden of behouden algemeen geaccepteerde arbeid
In het vierde lid is bepaald dat als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de
Participatiewet, geen verrekening plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid. Het betreft het niet aanvaarden of
behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Deze keuze is gebaseerd op de zwaarte van de gedraging.
Geen verrekening bij herhaling
Is sprake van een tweede of volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen de herhalingstermijn, dan is verrekenen van de maatregel niet mogelijk. Artikel 12 bepaalt immers dat verrekenen uitsluitend mogelijk is
bij een gedraging zoals bedoeld in artikel 11 van deze verordening én als sprake is van bijzondere omstandigheden.
Herhaling (recidive) is niet geregeld in artikel 11, maar in artikel 17, derde lid, van deze verordening en artikel 18, zesde,
zevende en achtste lid, van de Participatiewet. Daarom is verrekenen bij herhaling niet mogelijk.
Verrekening en maatregel wegens schending inspanningsverplichting Wet taaleis
Ingeval een maatregel is opgelegd wegens schending van artikel 18b, van de Participatiewet en tegelijkertijd
aan andere maatregel loopt, dan kan het voorkomen dat beide maatregelen samen meer dan 100% van de
bijstandsnorm bedragen. Als sprake is van een maatregel wegens schending van een van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen, dan kan door gebruik van artikel 18, vijfde lid, tweede volzin, van de Participatiewet
beide maatregelen worden geeffectueerd. Dit geldt alleen als sprake is van een maatregel op grond van artikel 18b, negende lid, of artikel 18b, tiende lid, van de Participatiewet. Artikel 6, tweede lid, van deze verordening is namelijk niet van toepassing op maatregelen op grond van artikel 18b, van de Participatiewet.
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Artikel 13. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid
Aan de Participatiewet ligt het beginsel ten grondslag dat iedereen in eerste instantie in zijn eigen bestaans(kosten) dient te voorzien. Pas wanneer dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op bijstand.
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Leidt een gedraging ertoe dat belanghebbende eerder, langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op
bijstand, dan is veelal sprake van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in
het bestaan. Deze verplichting om voldoende besef van verantwoordelijkheid te tonen voor de voorziening in
het bestaan, geldt al voordat een bijstandsuitkering wordt aangevraagd.
Hiervan is in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen (als die er toe leiden dat belanghebbende eerder, langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op bijstand):
het te snel interen van vermogen
een onverantwoorde besteding van vermogen
geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening
het door eigen schuld verliezen van het recht op een uitkering
het door eigen schuld te laat aanvragen van een voorliggende voorziening.
-

-

-

-

-

Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, moet worden aangemerkt als
een geüniformeerde arbeidsverplichting (zie de artikelen 9, eerste lid, onderdeel a, en 18, vierde lid, onderdeel g, van de Participatiewet). Is sprake van het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, dan moet afstemming plaatsvinden volgens de regels van artikel 18 van de Participatiewet en
de artikelen 11 en 17, derde lid, van deze verordening.
Op grond van artikel 13 van deze verordening, kan een maatregel worden opgelegd wegens het betonen
van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De ernst van de gedraging komt tot uitdrukking in de hoogte van het benadelingsbedrag. Dat is in dit geval het gedeelte van de
uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt gedaan.
Bijstand in de vorm van een geldiening
Als sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, kan het college van burgemeester en wethouders tevens besluiten de bijstand in de vorm van een geldlening te verstrekken. Dit volgt uit artikel 48,
tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet. Als het college van burgemeester en wethouders besluit
beide instrumenten te gebruiken (leenbijstand én maatregel), moet het wel voldoende acht slaan op het totale effect hiervan voor de bijstandsgerechtigde.

Artikel 14. Misdragingen tegenover het college van burgemeester en wethouders en zijn ambtenaren
In artikel 9, lid 6 van de Participatiewet en artikel 37, eerste lid, onder 9, van de loaw/z wordt gesproken over het zich
ernstig misdragen. Alleen (zeer) agressief gedrag kan aanleiding zijn voor het opleggen van een maatregel. Wij accepteren geen enkele vorm van misdraging tegenover personeel, instanties, leden van het college van burgemeester en wethouders en hun ambtenaren bij de uitvoering van de Participatiewet. Als zodanig kan er een maatregel worden opgelegd. Er kan dus geen maatregel worden opgelegd als een klant zich agressief heeft gedragen tegenover een medewerker van een andere Organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet (bijvoorbeeld een reintegratiebedrijf). Het is in dat geval wellicht wel mogelijk om een maatregel op te leggen wegens het niet of onvoldoende
gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
Wat betreft het vaststellen van de ernst van de gedraging, kunnen de volgende vormen van agressief gedrag in een op
lopende reeks (steeds ernstiger) worden onderscheiden:
verbaal geweld (schelden)
discriminatie
intimidatie (uitoefenen van psychische druk)
C.
zaakgericht fysiek geweld (vernielingen)
mensgericht fysiek geweld
combinatie van agressievormen.
Bij het vaststellen van de maatregel in de situatie dat een uitkeringsgerechtigde zich ernstig heeft misdragen, zal gekeken moeten worden naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden
van de betrokkene.
Voor het bepalen van verwijtbaarheid van de misdraging, zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden waaronder de misdraging plaatsvond.
In dit verband is het relevant een onderscheid te maken tussen instrumenteel geweld en frustratiegeweld. Van instrumenteel geweld is sprake als iemand het toepassen van geweld bewust gebruikt om een bepaald doel te bereiken (bijvoorbeeld het verkrijgen van een uitkering). Agressie die ontstaat door onmacht, ontevredenheid, onduidelijkheid en dergelijke kan worden aangeduid met frustratieagressie. Het zal duidelijk zijn dat de mate van verwijtbaarheid bij instrumenteel geweld in beginsel groter is dan bij frustratiegeweld.
Het opleggen van een maatregel staat los van het doen van aangifte bij de politie. Het college van burgemeester en wethouders legt een maatregel op, terwijl de functionaris tegen wie de agressie zich richtte aangifte kan doen bij de politie.

Pagina 12 van 15

Onder de term zeer ernstige misdragingen', kunnen diverse vormen van agressie worden verstaan. Hier
moet echter wel sprake zijn van verwijtbaarheid en van gedrag dat in het normale menselijke verkeer in alle
gevallen als onacceptabel kan worden beschouwd. Van 'zeer ernstige misdragingen' is in elk geval sprake
bij elke vorm van ongewenst en agressief fysiek contact met een persoon of het ondernemen van pogingen
daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) gooien van voorwerpen naar een
persoon. Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het ondernemen
van pogingen daartoe in enige vorm, wordt als zeer ernstige misdraging gezien. Handelingen die door hun
grote en mogelijk blijvende impact op de desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het
opzetten van gerichte lastercampagnes, seksuele intimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens evenals
(pogingen tot) opsluiting in een ruimte, zijn eveneens als zeer ernstige misdraging te beschouwen. Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige misdraging'.
Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de uitvoering van de Participatiewet belaste personen en instanties (college van burgemeester en wethouders, SVB en reintegratiebedrijven) tijdens het verrichten van hun werkzaamheden. Met de zinsnede 'tijdens het verrichten
van de werkzaamheden' wordt aangegeven dat de misdraging dient plaats te vinden in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Dat is anders als betrokkenen elkaar buiten werktijd tegen komen: dan is alleen het strafrecht van toepassing.
Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen een
zelfstandige verplichting, die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van de Participatiewet en artikel 37, eerste
lid, onder g van de loaw/z. Deze verplichting staat dus op zichzelf. Véér 1januari 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, loaw of loaz.
Artikel 15. Niet nakomen van overige verplichtingen
Artikel 55 Participatiewet geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om personen
verplichtingen op te leggen die volledig individueel bepaald zijn, beperkt tot een viertal categorieën, te weten
verplichtingen die:
strekken tot arbeidsinschakeling
verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand
strekken tot vermindering van de bijstand, en
strekken tot beëindiging van de bijstand.
De hoogte van de maatregel verschilt per categorie. Het kan voorkomen dat de in de verordening vastgestelde maatregel niet is afgestemd op de individuele omstandigheden van een belanghebbende, omdat de
verplichtingen die het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 55 Participatiewet kan
opleggen een zeer individueel karakter hebben. Het college van burgemeester en wethouders moet daarom
altijd rekening houden met de individualiseringsbepaling van artikel 18 lid 1 Participatiewet. Deze bepaling
verplicht het college van burgemeester en wethouders de bijstand af te stemmen op de omstandigheden,
mogelijkheden en middelen van een belanghebbende. In individuele gevallen biedt artikel 18 lid 1 Participatiewet dus een afwijkingsgrond voor de in dit artikel vastgestelde maatregel.

Artikel 16. Samenloop van gedragingen
Lid 1 Samenloop bij één gedraging waardoor meerdere verplichtingen worden geschonden
Samenloop bij één gedraging die schending oplevert van meerdere verplichtingen, zoals genoemd in de Afstemmingsverordening en artikel 18 lid 4 Participatiewet, wordt in lid 1 geregeld. Bij een dergelijke samenloop wordt slechts één maatregel opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en de duur van de maatregel
wordt uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste maatregel is gesteld.
Lid 2 Meerdaadse samenloop (oud artikel 7 Afstemmingsverordening)
Lid 2 regelt samenloop als sprake is van meerdere gedraging die schending opleveren van één of meerdere
verplichtingen, die zijn genoemd in de Afstemmingsverordening en artikel 18 lid 4 Participatiewet. Dit wordt
'meerdaadse samenloop genoemd. In dat geval wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke maatregel
opgelegd. Deze maatregelen worden in principe gelijktijdig opgelegd (in tegenstelling tot het oude artikel 7),
tenzij dit onverantwoord is. Hierbij spelen factoren zoals de ernst van de gedraging, de mate van verwijt-
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baarheid en de omstandigheden van een belanghebbende een rol. Daarvoor moet altijd gekeken worden
naar de individuele omstandigheden. De maatregel wordt dan over meerdere maanden uitgespreid.
Lid 3/4 Samenloop met een bestuurlijke boete
Het derde en vierde lid regelen in hoeverre een maatregel kan worden opgelegd als sprake is van een maatregelwaardige gedraging die tevens een boetewaardige gedragingen is.
Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een verplichting in de Afstemmingsverordening als
schending van de inlichtingenplicht oplevert, kan de schending van deze verplichtingen niet gezamenlijk
worden afgedaan. Schending van de inlichtingenplicht (wettelijk) is immers geregeld in de vorm van een bestuurlijke boete. Het college van burgemeester en wethouders dient bij dergelijke samenloop in het individuele geval te beoordelen welke sanctie wordt opgelegd. Bij eendaadse samenloop ligt het voor de hand
één sanctie op te leggen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of al dan niet een boete
wordt opgelegd. Is dit het geval, dan wordt geen maatregel meer opgelegd (lid 3).
Bij meerdaadse samenloop, ligt het voor de hand de gedraging te sanctioneren door het opleggen van een
bestuurlijke boete, voor zover sprake is van een gedraging waarin ook een beboetbare gedraging zit. Daarnaast kan het college van burgemeester en wethouders in dit geval nog een of meer maatregelen opleggen,
waarbij bij de hoogte van de afstemming zo nodig rekening kan worden gehouden met de boete en de eventuele andere maatregelen (lid 4).
Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een verplichting uit artikel 18 lid 4 Participatiewet
als schending van de inlichtingenplicht oplevert, is het voorgaande ook van toepassing.
Artikel 17. Recidive
De eerste verwijtbare gedraging is de eerste gedraging die aanleiding heeft gegeven tot een maatregel, ook
als wegens dringende redenen is afgezien van het opleggen van een maatregel op grond van artikel 4 lid 2
Afstemmingsverordening en artikel 18 lid 10 Participatiewet. Dit geldt ook als van afstemming op grond van
artikel 18 lid 1 Participatiewet is afgezien van het opleggen van een maatregel. Als vanwege de afwezigheid
van elke vorm van verwijtbaarheid, is afgezien van een maatregel, dan is het niet mogelijk om bij toepassing
van herhaling deze gedraging mee te tellen. Voor het bepalen van de aanvang van de termijn van twaalf
maanden, geldt het tijdstip waarop het besluit waarmee de maatregel is opgelegd, is verzonden.
Als binnen twaalf maanden na een eerste verwijtbare gedraging wederom sprake is van een van de dezelfde
verplichting door een verwijtbare gedraging, komt de grotere mate van verwijtbaarheid tot uitdrukking in een
verdubbeling van de hoogte of duur van de maatregel. Een maatregel kan nooit hoger zijn dan 100 procent.
Daarom is bij gedragingen waar relatief zware maatregelen voor gelden, gekozen voor een verdubbeling van
de duur van de maatregel in plaats van de hoogte (lid 1). Voor lichte maatregelen is gekozen voor een verdubbeling van de hoogte van de maatregel (lid 2).
Herhaling op herhaling bij niet geüniformeerde arbeidsverplich tin gen
Ook als een belanghebbende voor een derde of volgende keer een niet geüniformeerde arbeidsverplichting
schendt, is de recidivebepaling van artikel 17 lid 1 of lid 2 Afstemmingsverordening van toepassing, herkenbaar aan het woord 'telkens' in de herhalings(recidive)bepaling (in tegenstelling tot de oude verordening).
Voor toepassing van de recidivebepaling is vereist dat het opnieuw schenden van dezelfde verplichting
plaatsvindt binnen twaalf maanden na bekendmaking van het vorige besluit waarmee een maatregel is toegepast.
Is sprake van een derde of volgende schending, dan geldt dat ofwel de hoogte ofwel de duur van de oorspronkelijke maatregel wordt verdubbeld. Bij lichte gedragingen geldt een verdubbeling van de hoogte van
de maatregel. Bij zware gedragingen geldt een verdubbeling van de duur van de maatregel.
Uitgangspunt is verdubbeling van de hoogte of de duur van de oorspronkelijke maatregel. Telkens wordt de
hoogte of de duur van de oorspronkelijke maatregel verdubbeld. Er is expliciet niet voor gekozen de hoogte
of de duur van de vorige maatregel te verdubbelen. Hiermee wordt stapeling van verdubbeling van de maatregel voorkomen.
Eenzelfde gedraging vereist voor herhaling
Voor herhaling (recidive) als bedoeld in lid 1 en lid 2 is vereist dat sprake moet zijn van "eenzelfde verwijtbare gedraging" als de gedraging waarvoor de eerste maatregel is opgelegd. Voorwaarde is dus dat dezelfde
verplichting wordt geschonden. Is dit niet het geval, dan moet de verwijtbare gedraging worden aangemerkt
als een eerste schending van een verplichting.
Herhaaldeljke schending geüniformeerde arbeidsverplichting
Is sprake van het niet of onvoldoende nakomen van een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf
maanden nadat aan een belanghebbende een eerste maatregel is opgelegd wegens schending van een ge-
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uniformeerde arbeidsverplichting, dan bedraagt de maatregel 100 procent gedurende drie maanden. Dit valt
binnen de in artikel 18, zesde lid, van de Participatiewet gegeven marges.
Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, telkens binnen
twaalf maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de maatregel 100 procent gedurende drie
maanden (artikel 18, zevende en achtste lid, van de Participatiewet).
.
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Artikel 18. Samenloop bij weigeren uitkering loaw / loaz
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 20 loaw en artikel 20 loaz de discretionaire bevoegdheid om de uitkering blijvend of tijdelijk te weigeren als een belanghebbende inkomen uit
arbeid had kunnen verwerven, maar dit heeft nagelaten. Het college van burgemeester en wethouders dient
in beginsel eerst een oordeel te vormen over de eventuele weigering van de uitkering, alvorens de vraag of
een maatregel moet worden opgelegd te beantwoorden. Nadat het college van burgemeester en wethouders
tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van een weigering, kan op grond van deze verordening
een maatregel worden opgelegd. Artikel 18 van deze verordening is derhalve bedoeld om samenloop tussen
een weigering en het opleggen van een maatregel te voorkomen.
Artikel 19. Blijvend en tijdelijk weigeren loaw of loaz uitkering
-

-

Artikel 20, eerste lid, van de IOAW en artikel 20, tweede lid, van de IOAZ geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om de uitkering tijdelijk of blijvend te weigeren naar de mate waarin de
belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben
kunnen verwerven, indien:
aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de belanghebbende ter zake een verwijt kan
worden gemaakt;
de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de belanghebbende zonder dat aan de
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van
hem zou kunnen worden gevergd.
de belanghebbende nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden; of
C.
de belanghebbende door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.
d.
Als sprake is van een situatie die valt onder a of b dan kan het college van burgemeester en wethouders de
uitkering tijdelijk weigeren. Beide situaties spelen zich af voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering. Als
sprake is van een situatie die valt onder c of d dan kan het college van burgemeester en wethouders de uitkering blijvend weigeren. Beide situaties spelen zich af tijdens de uitkering.
Het college van burgemeester en wethouders zal altijd rekening dienen te houden met de individualiseringsbepaling van artikel 18 lid 1 Participatiewet. Deze bepaling verplicht het college van burgemeester en wethouders de bijstand af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een belanghebbende. De afwijkingsgrond voor het college van burgemeester en wethouders van artikel 18 lid 1 Participatiewet wordt nogmaals in lid 1 genoemd.
Lid 1 bepaalt dat afwijking enkel ten gunste van de belanghebbende mogelijkheid is. Afwijking ten nadele
van de belanghebbende is niet toegestaan en zal ten allen tijde vermeden dienen te worden. In casu gaat
het wederom om een discretionaire bevoegdheid. Het college van burgemeester en wethouders kan per geval beslissen of een afwijking van de verordening in het specifieke geval noodzakelijk wordt geacht.

Pagina 15 van 15

Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;
overwegende dat het van belang is dat bijstandsgerechtigden inspanningen leveren om zo snel mogelijk aan
het werk te gaan en anders maatschappelijke activiteiten verrichten die leiden tot activering en stijging op de
partici patielad der;
besluit:
Vast te stellen de
"VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE"
HOOFDSTUK 1
Artikel 1. Begripsbepalingen
Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.
In deze verordening wordt verstaan onder:
wet: Participatiewet, IOAW, IOAZ;
grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen
één jaar;
korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één
jaar;
mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan
een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.
Artikel 2. Doelgroep en doel
Tot de doelgroep behoren alle belanghebbenden van 18 jaar tot 27 jaar die een uitkering ontvangen op
grond van de wet.
Het verrichten van een onbeloonde maatschappelijke bijdrage is bedoeld als tegenprestatie van mensen
die een beroep doen op de solidariteit van de samenleving, waardoor zij ook invulling geven aan hun
maatschappelijke betrokkenheid.
Artikel 3. Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders kan een plicht tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage naar vermogen opleggen aan een belanghebbende die behoort tot de doelgroep als bedoeld in artikel
2 eerste lid en die niet is vrijgesteld of ontheven van het verrichten van een maatschappelijke bijdrage.

HOOFDSTUK 2 EEN MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE NAAR VERMOGEN
Artikel 4. Inhoud van een maatschappelijke bijdrage
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een maatschappelijke bijdrage, die additioneel van aard
is, inzetten in zoverre dat:
Het maatschappelijke activiteiten zijn.
De gemeente geen vergoeding verstrekt voor deze werkzaamheden. De Organisatie waarvoor de belanghebbende werkt mag wel een vergoeding geven.
De werkzaamheden geen belemmering vormen voor het accepteren van regulier werk.
De werkzaamheden beperkt zijn in omvang en duur.
De werkzaamheden in de betreffende organisatie door belanghebbende worden verricht naast, of in
aanvulling op reguliere arbeid.
De werkzaamheden niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
De werkzaamheden naar hun aard niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt en niet
zijn bedoeld als re-integratie-instrument.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vaststellen waarin wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het college van burgemeester en wethouders in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.
Artikel 5. Het opdragen van een maatschappelijke bijdrage
Het college van burgemeester en wethouders kan een belanghebbende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een maatschappelijk bijdrage opdragen.
Het college van burgemeester en wethouders kan een belanghebbende met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uitsluitend een maatschappelijke bijdrage opdragen indien bijzondere omstandigheden dat
rechtvaardigen.
Bij het opdragen van een maatschappelijke bijdrage houdt het college van burgemeester en wethouders
rekening met de volgende factoren:
De maatschappelijke bijdrage moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende.
De persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in aanmerking worden genomen.
De persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in overweging worden genomen.
Als een belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht, moet daarmee
rekening worden gehouden.
Artikel 6. Duur, indicering en omvang van Maatschappelijke bijdrage
De maatschappelijke bijdrage wordt opgedragen voor zestien uur per week gedurende vijftien weken per
jaar.
De maatschappelijke bijdrage wordt voor alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar opgedragen voor acht uur per week gedurende vijftien weken per jaar.
Uren naar vermogen wordt vastgesteld op grond van een UWV SMZ indicering.
De maatschappelijke bijdrage moet elk jaar worden geleverd.
Artikel 7. Mantelzorg
Het college van burgemeester en wethouders draagt geen maatschappelijke bijdrage op als een belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college van
burgemeester en wethouders redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 8. Geen werkzaamheden voorhanden
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Het college van burgemeester en wethouders draagt geen maatschappelijke bijdrage op als er geen
werkzaamheden voorhanden zijn die hiervoor kunnen worden ingezet.
Als het college van burgemeester en wethouders geen maatschappelijke bijdrage opdraagt omdat geen
werkzaamheden voorhanden zijn, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders binnen zes
maanden, of op dat moment wel werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als maatschappelijke bijdrage.
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2017
Artikel 9. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Maatschappelijke bijdrage"

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Appingedam
gehouden op 15 december 2016, nr. lie.
De raad voornoemd,

T.G.C. Kramer-Klein, griffier.

Het College van burgemeester en wethouders is bevoegd een klant te verplichten een maatschappelijke bijdrage te laten verrichten naar vermogen. Ook als dit niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling.
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Een klant is vanaf de dag van melding, gehouden naar vermogen een maatschappelijke bijdrage te verrichten. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. Het betreft hier de plicht om
naar vermogen door het College van burgemeester en wethouders opgedragen onbeloonde maatschappelijke werkzaamheden te verrichten, naast of in aanvulling op reguliere arbeid. Het betreft maatschappelijke
werkzaamheden die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
Individuele omstandigheden
Het College van burgemeester en wethouders bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en
de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de
aan een persoon op te leggen prestatie. Hierbij moet het College van burgemeester en wethouders de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Als het College van burgemeester en wethouders een
maatschappelijke bijdrage vraagt van een klant, moet het een duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voorde klant immers duidelijk zijn welke prestatie van hem verwacht
wordt.
Geen bijdrage maatschappelijke bijdrage
Als daarvoor dringende redenen zoals zorgtaken aanwezig zijn, kan het College van burgemeester en
wethouders in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet).
De plicht tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage is niet van toepassing op een klant die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De plicht tot een maatschappelijke bijdrage is ook niet
van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a,
eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).
-

-

Afstemmen
Net als bij het niet nakomen van de arbeids- en re-integratieverplichting, geldt voor het niet nakomen van
een maatschappelijke bijdrage, dat de bijstandsuitkering kan worden afgestemd overeenkomstig de gemeentelijke afstemmingsverordening.
Bevoegdheid opdragen maatschappelijke bijdrage.
De bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders om een klant te verplichten naar vermogen maatschappelijk nuttige arbeid te verrichten, geldt al sinds 1januari 2012. De regering meent dat de
bijdrage maatschappelijk nuttige arbeid voor uitkeringsgerechtigden, een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving. Het is volgens de regering ook een manier om een sociaal netwerk, arbeidsritme
en regelmaat te behouden. Dit zijn volgens de regering noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 29).
Verrichten van een maatschappelijke bijdrage is geen re-integratie instrument
De plicht om een bijdrage te leveren, heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in
de samenleving, voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van het verrichten van een maatschappelijke bijdrage, heeft niet primair tot doel de re-integratie van een klant te bevorderen. Het moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving
(TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 49-50). Het verrichten van een maatschappelijke bijdrage is daarom naar
zijn aard niet gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en is niet bedoeld als re-integratie-instrument. Verder
mag het verrichten van een maatschappelijke bijdrage, het accepteren van passende arbeid of van reintegratie-inspanningen, niet belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt: Werk boven uitkering.
Verordeningsplicht
De Wet maatregelen Wwb legt de verplichting op om bij verordening regels vast te stellen over het opdragen
van een maatschappelijke bijdrage (tegenprestatie) aan mensen met een bijstandsuitkering. Deze verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b Participatiewet. Het is aan het College van
burgemeester en wethouders om de duur, omvang en inhoud van een maatschappelijke bijdrage (tegenprestatie) te regelen (zie TK 2013-2014, 33801, nr. 24, p. 6).
Ontwikkelen beleid door het College van burgemeester en wethouders
Het College van burgemeester en wethouders heeft de opdracht om beleid te ontwikkelen ten behoeve van
het verrichten van maatschappelijk nuttige arbeid en het uitvoeren er van, overeenkomstig de verordening.
Dit volgt uit artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet.
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Artikeisgewijze toelichting

Artikel 1. Begrippen
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet algemene bestuursrecht (Awb) of de Gemeentewet, worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op
deze verordening.
Korte afstand tot de arbeidsmarkt
In artikel 1 van deze verordening is een definitie opgenomen van het begrip 'korte afstand tot de arbeidsmarkt'. Onder een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon redelijkerwijs binnen
één jaar geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt. Dit begrip is van belang, in verband met de mogelijkheid tot het opdragen van een maatschappelijke bijdrage.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt
In artikel 1 van deze verordening is een definitie opgenomen van het begrip 'grote afstand tot de arbeidsmarkt'. Onder een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon redelijkerwijs niet binnen één jaar geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt. Dit begrip is van belang, in verband met de
mogelijkheid tot het opdragen van een maatschappelijke bijdrage.
Mantelzorg
In artikel 1 van deze verordening is de definitie opgenomen van 'mantelzorg'. Deze begripsbepaling is gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (zie artikel 1,
eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Onder mantelzorg wordt verstaan:
langdurige zorg aan een hulpbehoevende, door personen uit diens directe omgeving, die niet wordt geboden
in het kader van een hulpverlenend beroep. Daarbij dient er sprake van te zijn dat de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. En de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar wordt overstegen. Het begrip 'mantelzorg' is van belang omdat artikel 7 van deze verordening bepaalt dat het College van
burgemeester en wethouders geen bijdrage maatschappelijk nuttige bijdrage opdraagt, als een klant mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het College van burgemeester
en wethouders redelijkerwijs noodzakelijk is.
Uit kamerstukken met betrekking tot het begrip 'mantelzorg', zoals neergelegd in de Wet maatschappelijke
ondersteuning, volgt dat de vier belangrijkste kenmerken van mantelzorg zijn:
Er is een bestaande sociale relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener;
Mantelzorg wordt niet verricht in een georganiseerd verband;
Het verrichten van mantelzorg is veelal geen bewuste keuze;
C.
Het verlenen van mantelzorg is nooit afdwingbaar.
d.
Deze kenmerken zijn ontleend aan diverse kamerstukken zoals TK 2004-2005, 30 169, nr. 1 (Notitie "De
mantelzorger in beeld") en TK 2005-2006, 30 131, nr. C.
Voor mantelzorg is vereist dat de verleende zorg de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt; het gaat hierbij om de term Gebruikelijke Zorg, zoals die ook gehanteerd wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg.
Voor de uitleg van wat onder gebruikelijke zorg verstaan wordt, kan worden aangesloten bij de definitie van
gebruikelijke zorg in het protocol Gebruikelijke Zorg. Gebruikelijke zorg wordt in dat Protocol als volgt omschreven: De normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar
onderling te bieden, omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Artikel 2. Doelgroep en doel
Onder de Participatiewet zijn de gemeenten verplicht een doelgroep te benoemen aan wie de verplichte
maatschappelijke bijdrage naar vermogen wordt opgelegd. Klanten die niet vanuit eigen motivatie een bijdrage willen leveren, worden verplicht deel te nemen aan een door de gemeente georganiseerde maatschappelijke bijdrage.
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Voor het ontwikkelen en de uitvoering van verplichte maatschappelijke activiteiten, komen geen extra middelen beschikbaar. Toch is het een extra wettelijke taak die kosten met zich meebrengt. Om de uitvoering- en
ontwikkelkosten in toom te houden, is er voor gekozen om een afgebakende groep, namelijk personen van
18 tot 27 jaar, te verplichten tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage. Het primaire doel van de
maatschappelijke bijdrage is dan het verbeteren van de participatiepositie van de jongere.

Artikel 3 Bevoegdheid
Dit artikel hoeft geen toelichting
Artikel 4. Inhoud van een maatschappelijke bijdrage
Het College van burgemeester en wethouders bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en
de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, duur en omvang van
de aan een persoon op te leggen bijdrage. Hierbij moet het College van burgemeester en wethouders de in
deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Artikel 4 van deze verordening stelt voorwaarden ten
aanzien van de inhoud van maatschappelijk nuttige arbeid. Het College van burgemeester en wethouders
dient maatwerk toe te passen bij het opdragen van een bijdrage. Rekening moet worden gehouden met de
individuele omstandigheden van de klant, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante
persoonlijke omstandigheden. De werkzaamheden worden immers opgedragen naar vermogen'. Het is dus
van belang dat de klant ook in staat is de werkzaamheden te verrichten.
Als het College van burgemeester en wethouders een bijdrage vraagt van een klant, moet het een duidelijke
omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor de klant immers duidelijk zijn welke
prestatie van hem wordt verwacht.
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden.
In artikel 4, eerste lid, van deze verordening is bepaald, dat de maatschappelijke bijdrage werkzaamheden
zijn die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige werkzaamheden dienen zich te onderscheiden
van werkzaamheden die door de reguliere arbeidsmarkt verricht worden. Het onderscheid tussen betaalde
en onbetaalde werkzaamheden is afhankelijk van onder meer economische factoren en van keuzes, die mede op basis daarvan door het bedrijfsleven en/of de overheid worden gemaakt (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3,
p. 30).
Samenwerking met maatschappelijke organisaties:
Het College van burgemeester en wethouders kan voor het werven van maatschappelijk nuttige werkzaamheden, samenwerken met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, vrijwilligerswerkorganisaties, buurthuizen en/of sportvoorzieningen.
Om ervoor te zorgen dat voldoende maatschappelijk nuttige werkzaamheden voorhanden zijn, is het van belang dat contacten worden onderhouden met maatschappelijke organisaties. Een vrijwilligersvacaturebank
bij een vrijwilligerscentrale, kan een belangrijk hulpmiddel zijn om het aanbod van maatschappelijk nuttige
werkzaamheden te bepalen. Ook kan er voor worden gekozen uitsluitend werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen als maatschappelijk nuttige arbeid in te zetten of werkzaamheden zowel binnen als buiten
de gemeentegrenzen in te zetten.
Maatschappelijk nuttige arbeid mag niet leiden tot verdrin ging
De maatschappelijke bijdrage mag niet worden ingezet in het kader van de re-integratie. De maatschappelijke bijdrage mag bovendien niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het is dan ook niet bedoeld als re-integratie-instrument. Het betreft werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op
reguliere arbeid. Ze mogen ook niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
Reguliere werkzaamheden kunnen daarom niet als maatschappelijke bijdrage worden ingezet.
De maatschappelijke bijdrage mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen
niet belemmeren. Het uitgangspunt 'werk boven uitkering', staat voorop. Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).
Artikel 5. Het opdragen van een maatschappelijke bijdrage
Het College van burgemeester en wethouders heeft beleidsvrijheid om een maatschappelijke bijdrage op te
leggen. Het College van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk of, en zo ja welke werkzaamheden
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worden opgedragen. Tegen een besluit tot het opdragen van maatschappelijk nuttige arbeid kan bezwaar en
beroep worden aangetekend (TK2013-2014, 33801, nr. 7, p. 49).
In deze verordening is er voor gekozen dat het College van burgemeester en wethouders een maatschappelijke bijdrage in beginsel uitsluitend kan opdragen aan een klant die een grote afstand tot de arbeidsmarkt
heeft. Dit veronderstelt dat aan klanten die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, geen tegenprestatie wordt opgedragen. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zich volledig richten op de arbeidsplicht en de
re-integratieplicht, zoals het naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen. Bij personen met
een korte afstand tot de arbeidsmarkt kan redelijkerwijs worden verwacht dat hun inspanningen eerder zullen leiden tot uitstroom. Daarom wordt in beginsel aan personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt,
geen bijdrage maatschappelijk nuttige arbeid opgedragen. De bijdrage mag immers het accepteren van passende arbeid of de re-integratie-inspanningen niet belemmeren. Immers, werk boven uitkering is het uitgangspunt. Aan personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, kan het College van burgemeester en
wethouders wel een maatschappelijke bijdrage opdragen.
Belanghebbende met een korte afstand tot de arbeidsmarkt
Artikel 5, tweede lid, van deze verordening bepaalt dat het College van burgemeester en wethouders een
klant met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, een maatschappelijke bijdrage kan opdragen, als bijzondere
omstandigheden dat rechtvaardigen. Bijvoorbeeld als geen re-integratieactiviteiten worden verricht door de
klant en het verrichten van re-integratieactiviteiten op korte termijn redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
In dat geval bestaat er ruimte om een maatschappelijke bijdrage op te leggen.

Geen maatschappelijke bijdrage
Als daarvoor dringende redenen zoals zorgtaken aanwezig zijn, kan het College van burgemeester en
wethouders in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet).
De verplichting tot het verrichten van een maatschappelijke bijdrage is niet van toepassing op een klant die
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet) De verplichting tot een maatschappelijke bijdrage
is niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel
9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).
-

-

Weigering maatschappelijke bijdrage
Het College van burgemeester en wethouders dient bij weigering van de klant om een maatschappelijke bijdrage te verrichten, op basis van het individuele, geval de hoogte en de duur van de op te leggen maatregel
te bepalen (TK2013-2014, 33801, nr. 3, p. 29).
Factoren opdragen maatschappelijke bijdrage
In artikel 5, derde lid, van deze verordening is neergelegd met welke factoren het College van burgemeester
en wethouders rekening moet houden bij het opdragen van een maatschappelijke bijdrage. Deze factoren
worden hierna toegelicht:
Maatschappelijke bijdrage 'naar vermogen'
De werkzaamheden die als maatschappelijke bijdrage worden ingezet, moeten naar vermogen door een
klant verricht kunnen worden. De term 'naar vermogen' heeft betrekking op de mogelijkheden waarover een
klant beschikt om deze werkzaamheden te verrichten. Immers, niet alle onbeloonde maatschappelijke werkzaamheden kunnen worden opgedragen aan elke uitkeringsgerechtigde (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p.
30).
Persoonlijke situatie en individuele omstandigheden
Bij het opdragen van een maatschappelijke bijdrage, houdt het College van burgemeester en wethouders
rekening met de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een klant. Daaronder vallen bijvoorbeeld leeftijd, opleiding en werkervaring. Hierbij wordt rekening gehouden met diens fysieke en psychische vermogen. Bij het opdragen van een maatschappelijke bijdrage dient het College van burgemeester en
wethouders maatwerk te leveren. Voorts wordt bij het opdragen van een maatschappelijke bijdrage, rekening
gehouden met praktische omstandigheden. Dan gaat het om reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang
en/of de klant al maatschappelijke activiteiten verricht.
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Persoonlijke wensen en kwaliteiten belanghebbende.
Bij het opdragen van de verplichting tot een maatschappelijke bijdrage, houdt het College van burgemeester
en wethouders rekening met de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een klant. De regering vindt het immers belangrijk dat een klant invloed heeft op de keuze van de activiteiten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p.
47). De klant kan zelf ideeën aandragen voor de als maatschappelijke bijdrage te verrichten werkzaamheden. Het College van burgemeester en wethouders beoordeelt deze zelf aangedragen ideeën en kan besluiten om het voorstel van de klant over te nemen en die werkzaamheden in te zetten als maatschappelijke bijdrage. Uiteraard moeten die werkzaamheid voldoen aan het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van deze
verordening en moeten die werkzaamheid beschikbaar zijn. Het College van burgemeester en wethouders is
niet gehouden te voldoen aan de wensen van een klant, maar moet deze wel in de beoordeling meenemen.
Draagt de klant geen ideeën aan, dan maakt het College van burgemeester en wethouders zelf een keuze
uit de maatschappelijk nuttige werkzaamheden die voorhanden zijn. Als de klant geen voorkeur kenbaar
maakt of er geen keuzemogelijkheid is, legt het College van burgemeester en wethouders in samenspraak
met de klant, een geschikte werkzaamheid op. Het is immers aan het College van burgemeester en wethouders, en niet aan een klant, een maatschappelijke bijdrage op te dragen aan de klant.
Maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk door belanghebbende
Het College van burgemeester en wethouders houdt er bij het opdragen van de plicht tot een maatschappelijke bijdrage rekening met het eventuele gegeven dat een klant al maatschappelijk actief is (TK 2013-2014,
33 801, nr. 24, p. 6). Als een klant al met toestemming van het College van burgemeester en wethouders
een maatschappelijke activiteit verricht, kan het College van burgemeester en wethouders deze maatschappelijke activiteit ook aanmerken als maatschappelijke bijdrage. Ook kan de omstandigheid dat een klant
maatschappelijke activiteiten verricht, ertoe leiden dat hiermee rekening wordt gehouden bij het vaststellen
van de maatschappelijke bijdrage. Met name bij de duur en de omvang van de bijdrage. Een voorbeeld van
maatschappelijke activiteiten zijn: De zorg voor een ouder of een gehandicapt kind. Het College van burgemeester en wethouders beoordeelt de maatschappelijke activiteiten en houdt daarbij rekening met de duur
en omvang.
Dit geldt ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Het College van burgemeester en wethouders zal ook
vrijwilligerswerk van een aantal uren per week aanmerken als een maatschappelijke bijdrage. Hierbij moet
wel rekening worden gehouden met de minimale en maximale duur van de maatschappelijke bijdrage, zoals
neergelegd in artikel 6 van deze verordening. Hierbij kan ook de aard van het vrijwilligerswerk een rol spelen.
Artikel 6. Duur en omvang van een tegenprestatie
Het College van burgemeester en wethouders bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en
de voorhanden zijnde maatschappelijke werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een
persoon op te leggen maatschappelijke bijdrage. Hierbij moet het College van burgemeester en wethouders
de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Artikel 6 van deze verordening stelt voorwaarden
ten aanzien van de duur en omvang van de tegenprestatie.
Individuele omstandigheden
Het College van burgemeester en wethouders beoordeelt op basis van de individuele omstandigheden van
een klant, de omvang en de duur van de maatschappelijke bijdrage. De omvang van de werkzaamheden en
de duur in de tijd dienen in de regel beperkt te zijn. Dat betekent dat het College van burgemeester en wethouders steeds een afweging maakt op basis van de situatie in welke mate een maatschappelijke bijdrage
verlangd kan worden (TK 2013-2014, 33801, nr. 30).
Duur en omvang maatschappelijke bijdrage
Artikel 6, eerste lid, regelt dat de maatschappelijke bijdrage wordt ingezet voor een maximale duur.
Artikel 6, tweede lid, regelt maatschappelijke bijdrage die wordt ingezet voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar.
Uvw-smz
De bepaling van het aantal uren naar vermogen, wordt vastgesteld op grond van een indicering van Uwvsmz
Artikel 7. Mantelzorg
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Artikel 7 van de verordening bepaalt dat geen maatschappelijke bijdrage wordt opgedragen als een klant
mantelzorg verricht en het College van burgemeester en wethouders het verrichten hiervan redelijkerwijs
noodzakelijk vindt. De regering heeft deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd in de nota van wijziging met
betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33801, nr. 24, p. 6).
Of sprake is van mantelzorg, wordt getoetst aan de criteria van het begrip mantelzorg, zoals neergelegd in
artikel 1 van deze verordening. Verricht een klant mantelzorg in de zin van deze verordening en is het verrichten van mantelzorg volgens het College van burgemeester en wethouders redelijkerwijs noodzakelijk,
dan draagt het College van burgemeester en wethouders een klant geen maatschappelijke bijdrage op (artikel 7 van deze verordening).
Artikel 8. Geen werkzaamheden voorhanden
Artikel 8, eerste lid, van deze verordening bepaalt dat geen maatschappelijke bijdrage wordt opgedragen als
er geen maatschappelijke werkzaamheden voorhanden zijn binnen de eigen gemeentegrenzen. De Participatiewet verplicht gemeenten niet om buiten de eigen gemeentegrens een maatschappelijke bijdrage te laten verrichten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 51). Besluit het College van burgemeester en wethouders
geen maatschappelijke bijdrage op te leggen, omdat binnen de eigen gemeentegrenzen geen maatschappelijke werkzaamheden voorhanden zijn, dan wordt binnen zes maanden een heronderzoek uitgevoerd. Dan
wordt beoordeeld of op dat moment wel maatschappelijke werkzaamheden binnen de eigen gemeentegrenzen voorhanden zijn. Dit is geregeld in artikel 8, tweede lid, van deze verordening.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel
In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.
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Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
overwegende dat de raad van de gemeente Appingedam bij verordening regels dient vast te stellen over:
• het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a en 10 lid 1 Participatiewet;
• de scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a lid 5 Participatiewet (participatieplaatsen);
• de (stimulerings)premie, bedoeld in artikel lüa lid 6 Participatiewet (participatieplaatsen);
• het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, bedoeld in artikel lOb Participatiewet.
gelet op artikelen 6, tweede lid en 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d, en e en tweede lid, artikel 8a lid 2
en lüb, lid 5 en lid 7, van de Participatiewet;
gelet op de afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsmarktregio;
besluit:
Vast te stellen de
"RE-INTEGRATIEVERORDEN ING".
HOOFDSTUK 1
Artikel 1. BeariDsbeoalinaen
1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.
1.21n deze verordening wordt verstaan onder:
Participatiewet, IOAW, IOAZ;
wet:
personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a. van de wet;
doelgroep:
grote afstand tot
de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;
korte afstand tot
de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar.

HOOFDSTUK 2 BELEID EN FINANCIËN
Artikel 2. Evenwichtige verdeling en financiering
1. Het college van burgemeester en wethouders kan de voorzieningen, bedoeld in artikel 9 en 10, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college van burgemeester en wethouders kan de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, 6,7 en 8, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het college van burgemeester en wethouders houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen, rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon.
De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid
dat hij of zij behoort tot de doelgroep voor loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk.
Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:
de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en
de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.
HOOFDSTUK 3 VOORZIENINGEN
Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders kan voor de nadere uitvoering van deze verordening, een
Participatienota vaststellen. Daarin staat welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen,
het college van burgemeester en wethouders in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.
Het college van burgemeester en wethouders kan een voorziening stopzetten als:
de persoon die aan de voorziening deelneemt, diens verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17
van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, niet nakomt;
de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer onder de doelgroep valt;
de persoon die aan de voorziening deelneemt, algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij
geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening; tenzij het gaat om
een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de wet;
naar het oordeel van het College van burgemeester en wethouders, de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;
de voorziening naar het oordeel van het College van burgemeester en wethouders niet meer geschikt
is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;
de persoon die aan de voorziening deelneemt, niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden
voorziening;
de persoon die aan de voorziening deelneemt, niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld, om in aanmerking te komen voor die voorziening.
Artikel 4. Sociale activering
Het college van burgemeester en wethouders kan een persoon die onder de doelgroep valt, activiteiten
aanbieden in het kader van sociale activering. Dat gebeurt voor zover nog niet de mogelijkheid bestaat,
dat hij of zij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan krijgen, waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van een voorziening.
Het college van burgemeester en wethouders stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten
af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.
Artikel 5. Vriiwilliaerswerk
Vrijwilligerswerk kan onderdeel zijn van een traject dat gericht is op arbeidsinschakeling of als dat niet direct of niet meer mogelijk is, dat gericht is op zelfstandige maatschappelijke participatie.
Activiteiten als bedoeld in lid 1 hebben tot doel de belanghebbende met behoud van uitkering werkritme
te laten doen en/of werkritme te laten behouden.
De activiteiten worden alleen verricht bij organisaties zonder winstoogmerk.
Artikel 6. Vriiwilliaerswerk zonder arbeidsverDlichtin
Vrijwilligerswerk zonder arbeidsverplichting, is een onderdeel van een traject gericht op participatie.
Het doel is belanghebbende te stimuleren maatschappelijk actief te blijven. Het is bedoeld voor belanghebbenden zonder arbeidsverplichtingen.
Belanghebbenden ontvangen achteraf jaarlijks een éénmalige premie van €250,-De duur is afhankelijk van de behoefte van belanghebbende.
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Artikel 7. Werkervaringsplaats
Een werkervaringsplaats kan onderdeel zijn van een traject gericht op arbeidsinschakeling
Het doel van een werkervaringsplaats is een verbetertraject-of ontwikkelingstraject richting betaald werk,
waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Belanghebbende wordt als surplus toegevoegd
aan het bestaande personeel.
De werkervaringsplaats duurt maximaal drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging (maatwerk).
Artikel 8. Proefplaatsing
Bemiddeling naar een proefplaatsing, kan onderdeel zijn van een traject dat gericht is op betaalde arbeidsinschakeling
De proefplaatsing heeft tot doel belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen aan aspecten
die samenhangen met het verrichten van betaalde arbeid en het uiteindelijk uitstromen naar betaald werk
Een proefplaatsing kan worden ingezet bij een werkgever die concreet vacatureruimte heeft, waarbij perspectief is op een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden
De proefplaatsing duurt twee maanden met maximaal een maand verlenging.
Artikel 9. Detacheringsbaan
Het college van burgemeester en wethouders kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot
de doelgroep, naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling.
De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. Dedetachering
wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie,
als tussen de werknemer en inlenende Organisatie.
Een werknemer wordt geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden
beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.
Artikel 10. Scholing
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.
2. Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:
het gaat de krachten of bekwaamheden van de persoon niet te boven, en
het draagt bij aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces van de persoon.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de
wet.
Artikel 11. Participatievoorziening beschut werk
Het college van burgemeester en wethouders kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige
mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever
redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.
Het college van burgemeester en wethouders maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en
wint bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend
in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben. Het college van burgemeester en wethouders selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Om de in artikel lOb, eerste lid, van de Participatiewet bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet
het college van burgemeester en wethouders de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke
aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze
van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.
Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt
vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. In verband hiermee overlegt het
college van burgemeester en wethouders met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, aan de
gemeente gelieerde bedrijven en andere reguliere werkgevers.
Arrtikel 12. Ondersteuning bij leer-werktraject
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Het college van burgemeester en wethouders kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders van oordeel is dat een leerwerktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het
personen betreft:
van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet
is geëindigd, of;
van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.
Artikel 13. Jobcoaching
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het College van burgemeester en wethouders persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden, in de vorm van
structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.
Artikel 14. Loonkostensubsidie
Het college van burgemeester en wethouders kan een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers
die een arbeidsovereenkomst sluiten met een werknemer, die niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
Voor de werknemers die tijdelijk niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen wordt de periode van loonkostensubsidie bepaald op 12 maanden. Deze periode kan telkens weer
aansluitend verlengd worden tot maximaal 12 maanden. Hierbij wordt de verlengingsduur telkens afhankelijk gemaakt van de loonwaarde. Bij verlenging wordt de loonwaarde opnieuw bepaald. Er dient een
arbeidsovereenkomst met de werknemer te zijn afgesloten van minimaal 6 maanden.
De loonkostensubsidie bedraagt een percentage van de loonkosten.
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord
worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt.
De loonkostensubsidie of andere tegemoetkoming wordt niet verstrekt, als de werkgever op grond van
een andere regeling, aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer.
Jaarlijks wordt er een taakstelling gemaakt en een subsidiebedrag bepaald.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen kan het college van burgemeester en wethouders adviseren met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroepsregister loonkostensubsidie.
Aan de persoon met wie de werkgever al een dienstbetrekking is aangegaan en die met voltijdse arbeid
niet in staat blijkt tot het verdienen van het wettelijk minimumloon maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die in de periode van 6 maanden voorafgaande aan de dienstbetrekking deelnam aan
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding kan loonkostensubsidie worden
verleend.
Tijdens de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking kan een forfaitaire loonkostensubsidie worden ingezet van 50% van het wettelijk minimumloon en de aanspraak op vakantietoeslag, vermeerderd met een
vergoeding voor werkgeverslasten.
Artikel 15. Vaststelling loonwaarde
Het college van burgemeester en wethouders hanteert de in de arbeidsmarktregio Groningen vastgestelde
methode loonwaardebepaling.
Artikel 16. No-riskpolis
1. Een werkgever komt in aanmerking voor een no-riskpolis als:
de werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer uit het doelgroepenregister, die
niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen;
de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft, of de werkgever ten behoeve
van de werknemer een loonkostensubsidie ontvangt, als bedoeld in artikel 10 d van de wet;
artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is, en;
de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente.
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2. De no-riskpolis vergoedt:
het loon van de werknemer tot honderd procent van het minimumloon, inclusief een vakantietoeslag
van acht procent, en
vijftien procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten.
3. De no-riskpolis wordt in de arbeidsmarktregio Groningen afgesloten.
4. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de no-riskpolis eerst tot een periode van 12
maanden na indiensttreding van de werknemer bij de werkgever en daaropvolgend, voor de periode zolang de dienstbetrekking in stand blijft.
Artikel 17. Uitstroompremie
Het college van burgemeester en wethouders kan eenmalig een uitstroompremie toekennen aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer recht
heeft op algemene bijstand.
Artikel 18 Subsidie of budaetnlafond
De gemeenteraad kan bij uitvoeringsbesluit één of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door de gemeenteraad ingestelde subsidie of budgetplafond, is een weigeringsgrond bij de aanspraak op een voorziening.
Het college van burgemeester en wethouders kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in
aanmerking komt voor een specifieke voorziening. Jaarlijks vindt een vaststelling plaats van het beschikbare
budget per voorziening.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN
Artikel 19. Nadere regels en hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen over de uitvoering van deze
verordening.
Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de klant, afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 20. Overgangsrecht
1. Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de Re- integratieverordening college van burgemeester en wethouders, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit deze verordening voor
de duur:
van 12 maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of;
dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode 12 maanden.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan na afloop van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten of een voorziening wordt voortgezet.
Artikel 21. Onvoorziene gevallen.
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College van burgemeester en wethouders.
Artikel 22. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2017.
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Artikel 23. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als "Re-integratieverordening".

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Appingedam
gehouden op 15 december 2016, nr. lie.
De raad voornoemd,

H.K.. Pot, voorzitter.

T.G.C. Kramer-Klein, griffier.

Algemene toelichting
Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die
is gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien van
haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet onder andere aandacht blijken voor de in de Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet tot het
formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is
maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen, wat in het concrete geval een passend re-integratietraject is. Daarom wordt aan het College van burgemeester en wethouders de
bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. Artikel 10 van de Participatiewet bepaalt dat personen uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling
en de door het College van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte voorziening binnen de kaders van de re-integratieverordening. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de voorzieningen vast te
leggen die het College van burgemeester en wethouders in ieder geval kan aanbieden.
Met betrekking tot de volgende voorzieningen is het college van burgemeester en wethouders verplicht om
regels op te nemen in deze verordening:
-

-

-

-

scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet (artikelen 8a, eerste lid,
onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet);
de premie, bedoeld in artikel lüa, zesde lid, Participatiewet (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel d, en
tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet);
participatievoorziening beschut werk, bedoeld in artikel lOb van de Participatiewet (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel e, en lOb, vierde lid, van de Participatiewet), en
no riskpolis (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet).
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Artikeisgewijze toelichting
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikel 1 Begrippen
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet
worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.
Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. Het betreft:
die algemene bijstand ontvangen;
als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA, tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee
aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee
jaren geen loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel lOd van de Participatiewet is verleend;
personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;
personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (hierna: ANW);
personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW);
personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ);
personen zonder uitkering; en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het College
van burgemeester en wethouders aangeboden voorziening.
-

-

-

-

-

-

-

Korte afstand tot de arbeidsmarkt
Onder een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon redelijkerwijs binnen één jaar
geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt
Onder een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon redelijkerwijs niet binnen één
jaar geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt.
Hoofdstuk 2 Beleid en financiën
Artikel 2 Evenwichtige verdeling en financiering
Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet, moet de verdeling van de voorzieningen over personen in de verordening worden opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van die personen. Hierin ligt besloten dat ook rekening wordt
gehouden met de omstandigheden en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in
overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling
van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen
met een handicap, van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het voorgaande uitvoering gegeven.
Grote afstand tot arbeidsmarkt
Het College van burgemeester en wethouders kan voorzieningen, bedoeld in artikel 8 en 9, aanbieden aan
personen aan die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Korte afstand tot arbeidsmarkt
Het College van burgemeester en wethouders kan de voorzieningen, bedoeld in artikel 4, 5, 6 en 7, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Overige voorzieningen
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Voor de overige voorzieningen, volgt al uit de doelgroepomschrijving aan wie het College van burgemeester
en wethouders deze voorzieningen kan aanbieden. Het gaat om: scholing (artikel 10), beschut werk (artikel
11), ondersteuning bij leer-werktrajecten (artikel 12), Jobcoaching (artikel 13), no-riskpolis (artikel 16), loonkostensubsidie (artikelen 14), uitstroompremies (artikel 17) en loonwaarde (artikel 15).
Rekening houden met omstandigheden en beperkingen
Het College van burgemeester en wethouders moet bij de inzet van de voorzieningen, rekening houden met
de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. In artikel 2.3 is opgenomen waarmee het
College van burgemeester en wethouders in ieder geval rekening moet houden.
Onder mantelzorg wordt hier verstaan de langdurige zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving; de zorgverlening
daarbij, vloeit rechtstreeks voort uit de sociale relatie en overstijgt de gebruikelijke zorg van huisgenoten
voor elkaar. Zie voor de begripsbepaling ook de toelichting, zoals die staat omschreven de verordening
maatschappelijke bijdrage.
Hoofdstuk 3 Voorzieningen
Artikel 3 Algemene bepalingen over voorzieningen
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het College van burgemeester en wethouders aan moet bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakel ing en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Al naar
gelang de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt, kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld sociale activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van
uitkering), het leren van vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk). Ook is het mogelijk dat in individuele gevallen een persoonsgebonden re-integratiebudget ter
beschikking komt.
Beëindigingsgronden
Het tweede lid geeft aan dat het College van burgemeester en wethouders een voorziening kan stopzetten
en in welke gevallen het dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de
subsidie aan een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij deze laatste wijze van beëindigen, dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het arbeidsrecht en
de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen.
Het College van burgemeester en wethouders kan een voorziening stopzetten in de gevallen zoals opgenomen in artikel 3, tweede lid, van deze verordening. Een voorziening wordt bijvoorbeeld gestopt, als een persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt. Voor de persoon zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a onder 2, van de Participatiewet, wordt op dit punt een uitzondering gemaakt. Het gaat om de persoon zoals bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, 35, vierde lid, onderdelen b en c en 36, derde
lid, onderdelen b en c, van de WIA. Voor deze doelgroep geldt dat het College van burgemeester en wethouders ondersteuning bij de arbeidsinschakeling moet bieden tot het moment dat het inkomen in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van
die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie is verstrekt.
De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden teruggevorderd. Terugvordering dient te gebeuren op grond van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4 Sociale activering
Volgens de Participatiewet dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling.
Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze personen
staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop.
Sociale activering
Onder sociale activering' wordt verstaan: Het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten, gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, Participatiewet). Bij activiteiten in het kader van
sociale activering kan worden gedacht aan het zelfstandig, zonder externe begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan activiteiten in de wijk of buurt.
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Doelgroep sociale activering
Het College van burgemeester en wethouders kan aan een klant die behoort tot de doelgroep, activiteiten
aanbieden in het kader van sociale activering. Dat gebeurt voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig
moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.
Voor de verplichting op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, om gebruik te
maken van een voorziening gericht op sociale activering, is vereist dat de mogelijkheid bestaat dat een persoon op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan krijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van
een voorziening. Bestaat die mogelijkheid niet, dan kan een persoon niet worden verplicht gebruik te maken
van een dergelijke voorziening. Sociale activering heeft tot doel personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar de arbeidsmarkt, of als dit nog niet mogelijk is, als tussendoel te bevorderen
dat personen zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hieruit volgt dat als het einddoel, arbeidsinschakeling, niet kan worden bereikt, er geen grond is die klant te verplichten om gebruik te
maken van een voorziening gericht op sociale activering.
Het College van burgemeester en wethouders stemt duur activiteiten af op de persoon
Het tweede lid geeft het College van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om de duur van activiteiten in het kader van sociale activering nader te bepalen. Het College van burgemeester en wethouders moet
de duur afstemmen op de mogelijkheden en capaciteiten van een persoon. Gezien de mogelijk sterk verschillende behoeften op dit gebied, zal een al te rigide termijn moeilijk zijn.

Artikel 5 Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk vindt onverplicht plaats en op initiatief en intrinsieke motivatie van de klant. Het werk kan ten
allen tijde plaatsvinden. Het verrichten van vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook de kansen op betaald werk niet verkleinen. Als een klant in kan stromen in een reintegratieactiviteit of een betaalde baan, dan moet hij of zij stoppen met vrijwilligerswerk onder werktijd. In de
vrije tijd mag een klant vrijwilligerswerk blijven doen. Klanten moeten het vrijwilligerswerk dat ze doen, doorgeven aan College van burgemeester en wethouders. College van burgemeester en wethouders beoordeelt
of het werk voldoet aan de criteria van vrijwilligerswerk en of het de re-integratie naar betaald werk niet belemmert.
Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en onverplicht wordt verricht voor anderen of voor de samenleving.
In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:
het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
het werk heeft geen winstoogmerk;
het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.
-

-

-

Artikel 6 Vrijwilligerswerk zonder arbeidsverplichting
Klanten kunnen door bijzondere individuele omstandigheden worden ontheven van de arbeidsverplichting.
De klanten worden gestimuleerd deel te nemen aan de maatschappij door het verrichten van vrijwilligerswerk. Klanten die onder deze doelgroep vallen, ontvangen jaarlijks achteraf een éénmalige premie. De premie is bedoeld als stimulans om maatschappelijk actief te worden en te blijven.
Artikel 7 Werkervaringsplaats
De werkzaamheden worden ingezet als een verbeter- of ontwikkelingstraject voor de klant, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Bij deelname aan een werkervaringsplaats moet er uitzicht zijn op
doorstroom naar een reguliere (ook tijdelijke) baan voor de klant. Bij voorkeur bij de Organisatie waar werkervaring wordt uitgevoerd of anders naar een andere werkgever.
De duur van een werkervaringsplaats is drie maanden. Er bestaat een mogelijkheid deze periode te verlengen (maatwerk).
Artikel 8 Proefplaatsing
Als een werkgever een werkzoekende met een bijstandsuitkering in dienst wil nemen, maar het is nog niet
zeker of deze persoon de functie goed kan vervullen, dan kan een proefpiaatsing worden afgesproken. De
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werknemer verricht gedurende maximaal twee maanden werkzaamheden met behoud van uitkering. De periode kan met een maand worden verlengd. Tijdens deze periode betaalt de werkgever geen loon. Voorwaarde voor proefplaatsing is dat de werkgever de werkzoekende bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt. Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing, dan kan de proefplaatsing worden verlengd met de tijd dat hij of zij ziek is geweest. Als de werknemer op vakantie gaat tijdens
proefplaatsing wordt de proefplaatsing niet verlengd. Dan blijft de duur van de proefplaatsing de toegekende
periode.

Artikel 19 Detacheringsbaan
De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te bieden, om op
detacheringsbasis werkervaring op te doen. In de verordening zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de banen vormgegeven worden.
Het eerste lid biedt de mogelijkheid tot het aangaan van het dienstverband. Het College van burgemeester
en wethouders zorgt ervoor dat een persoon een dienstverband krijgt aangeboden door een derde, de werkgever. Die derde kan bijvoorbeeld een detacheringsbureau zijn. In het tweede lid wordt bepaald dat het gaat
om detachering. Daarbij worden op twee vlakken afspraken gemaakt. Ten eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken geregeld als de verhouding tot de werkgever, de hoogte van de
inleenvergoeding en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. In de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt over werktijden, verlof en de inhoud van het werk. Voor het
derde lid wordt verwezen naar de toelichting bij het artikel over werkstages.

Artikel 10 Scholing
Start kwalificatie
Onder startkwalificatie wordt verstaan een HAVO- of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan worden aangeboden aan klanten met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor personen zonder startkwalificatie, kan scholing noodzakelijk zijn voor de reintegratie.
Jongeren
Personen jonger dan 27 jaar die nog mogelijkheden hebben binnen het uit 's Rijks kas bekostigde onderwijs,
kunnen sinds 1juli 2012 geen voorziening ontvangen die hen ondersteunt bij de arbeidsinschakeling (artikel
7, derde lid, onderdeel a, van de Participatiewet). Dit is voor de volledigheid opgenomen in het derde lid.

Artikel 11 Participatievoorziening beschut werk
Het College van burgemeester en wethouders kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon
uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van
begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft, dat niet van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in dienst neemt (eerste lid).
Stap 1: voorselectie
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk, voert Werkplein Fivelingo een voorselectie uit.
Tijdens de voorselectie bepaalt het College van burgemeester en wethouders welke mensen in aanmerking
kunnen komen voor beschut werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij
deze voorselectie uitvoeren. Daarom is in het tweede lid bepaald dat het College van burgemeester en wethouders uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt selecteert voor de beoordeling of zij
uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dit criterium is gekozen, omdat personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt veelal niet uitsluitend in een beschutte
omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Onder de personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is het aannemelijk dat daartoe personen behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving
kunnen werken.
Het College van burgemeester en wethouders kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden, mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (artikel
lOb, eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is dus geen aanvraag van een persoon nodig. Het College
van burgemeester en wethouders maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie. Het College van
burgemeester en wethouders moet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies inwinnen
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voor de beoordeling of de geselecteerde personen uitsluitend in een beschutte omgeving, onder aangepaste
omstandigheden, mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.
Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het College van burgemeester en wethouders
met betrekking tot het oordeel of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit (artikel lob, tweede
lid, van de Participatiewet).
Stap 3: besluit gemeente
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist het College van burgemeester en wethouders of iemand bij de doelgroep 'beschut werk' hoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kan het
College van burgemeester en wethouders besluiten het advies niet te volgen.
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk'
Nadat is vastgesteld dat iemand bij de doelgroep 'beschut werk' hoort, zorgt het College van burgemeester
en wethouders ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking, onder beschutte omstandigheden, aan de
slag gaat (artikel lOb, derde lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een
publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt georganiseerd, hoort tot de beleidsvrijheid. Een dienstbetrekking kan bijvoorbeeld worden
georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. Ook kunnen personen (via detachering) in
een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers aan het werk.

Artikel 12 Ondersteuning bij leer-werktraject
Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij leerwerktrajecten. Het College van burgemeester en wethouders moet dan wel van oordeel zijn dat een leerwerktraject nodig is en de ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer-werktraject.
De voorziening ondersteuning bij werk-leertrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of zeventien jaar,
die dreigen uit te vallen uit school, maar via een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.
Om te voorkomen dat jongeren onnodig uit vallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te
bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet om schooluitval te voorkomen bij jongeren van 18 tot 27
jaar, die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.
Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas betaalde onderwijs kunnen volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning.
Artikel 13 Jobcoaching
Het gaat hier om een voorziening zoals een job-/werkcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere
periode, de werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook
gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk zijn; in die zin,
dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten.
Jobcoaching heeft tot doel dat een werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding van een dergelijke voorziening, bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.
Artikel 14 Loonkostensubsidie
Het College van burgemeester en wethouders kan een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die
een arbeidsovereenkomst sluiten met een werknemer, die niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk
minimumloon te verdienen
Het doel van de loonkostensubsidie, is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een persoon tenminste het wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een persoon (nog) niet ten volle
kan inzetten. Zo kan het College van burgemeester en wethouders een loonkostensubsidie aan de werkgever verstrekken, om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de
klant te bewerkstelligen.
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In artikel lüc van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon bij de doelgroep
loonkostensubsidie hoort. Het gaat hier om personen met een arbeidsbeperking.
In artikel lüc van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan het College van burgemeester en wethouders is om vast te stellen of een persoon bij de doelgroep loonkostensubsidie hoort. Binnen de kaders van
de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen bij de doelgroep
loonkostensubsidie horen.
Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, kan het College van burgemeester en wethouders zich laten adviseren door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het College
van burgemeester en wethouders draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert. Op basis van het advies beslist
het College van burgemeester en wethouders of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies
niet te volgen.
Lid 2 geeft de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken aan werknemers die tijdelijk niet in staat
zijn om met voltijdse arbeid het wettelijk minimum loon te verdienen. Uit de loonwaardebepaling moet blijken
of iemand het wettelijk minimum loon wel of niet kan verdienen.

Artikel 15 Vaststelling loonwaarde
In artikel lOd, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat, als een persoon behoort tot de doelgroep
loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het
College van burgemeester en wethouders de loonwaarde van die persoon vaststelt. De vastgestelde loonwaarde legt het College van burgemeester en wethouders vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

Artikel 16 No-riskpolis
Gemeenten sluiten een gezamenlijke polis af voor werkgevers
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. De no-riskpolis zorgt ervoor dat
de werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een werknemer met arbeidsbeperkingen
ziek wordt. Een werkgever komt niet in aanmerking voor een no-risk polis als artikel 29b van de Ziektewet
van toepassing is (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b Participatiewet).
De no-riskpolis is een verzekering, waarbij de werkgever bij ziekte van de werknemer die een structurele
functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een loonkostensubsidie verstrekt komt in aanmerking komt voor de no-riskpolis.
Voorwaarden
In het eerste lid is opgenomen wanneer een werkgever in aanmerking komt voor een no-riskpolis.
Voor inzet van de no-riskpolis is vereist dat de werknemer behoort tot de doelgroep en een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van hem of haar, de werkgever een loonkostensubsidie als
bedoeld in artikel lOd van de Participatiewet ontvangt. Ook ligt voor de hand dat de werknemer zijn woonplaats moet hebben binnen de gemeente.
Hoogte vergoeding
De no-riskpolis vergoedt:
het loon van de werknemer tot 100% van het minimumloon alsmede een vakantietoeslag van
•
8% en
15% boven de dekking voor extra werkgeverslasten.
•
Duur no-riskpolis
Het College van burgemeester en wethouders vergoedt de no-riskpolis tot in eerste instantie 12 maanden na
indiensttreding van de werknemer bij de werkgever. Daarna kan de inzet van polis worden verlengd, zo lang
het dienstverband voortduurt.

Pagina 12 van 14

Na twee jaar is het U itvoeririgsinstituut werknemersverzekeringen verantwoordelijk
De no-riskpolis kan maximaal voor de duur van twee jaar worden ingezet. Nadat betrokkene twee jaar zelfstandig het minimumloon heeft verdiend, dus zonder loonkostensubsidie, gaat de verantwoordelijkheid voor
de no-riskpolis over naar Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en kan artikel 29b van de Ziektewet
van toepassing zijn.
Artikel 17 Uitstroompremie
Het verstrekken van een uitstroompremie, is alleen mogelijk als een persoon die algemene bijstand ontving,
uitstroomt. De premie kan worden aangevraagd vanaf de zevende maand na indiensttreding. Onder langdurig werkloze wordt verstaan, een persoon die gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden
of langer aangewezen is (geweest) op een uitkering. In de Participatiewet is geregeld dat jaarlijks een
éénmalige premie kan worden verstrekt (artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet. Voor personen jonger dan 27 jaar is deze premie vrijgelaten (artikel 31 zevende lid, van de Participatiewet.

Artikel 18 Subsidie-of budgetplafond
De wet stelt dat ontbreken van financiële middelen alleen, geen geldige reden mag zijn om een aanvraag af
te wijzen. Nagegaan moet worden welke andere goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. Dit houdt dus
in dat er geen algemeen plafond kan worden ingesteld. Wat wel kan, is dat per voorziening een plafond kan
worden ingebouwd. Dit laat de mogelijkheid open dat naar een andere voorziening kan worden uitgeweken.
Een subsidieplafond geldt voor voorzieningen die subsidies inhouden. Een subsidieplafond dient wel bekend
te worden gemaakt voor de periode waarvoor dit plafond geldt.
HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Nadere regels hardheidsclausule
Hoeft geen nadere toelichting
Artikel 20 Overgangsrecht

Voortzetten toe gekende voorzieningen
Toegekende voorzieningen op grond van de re-integratieverordening ISD Noordoost in beginsel behouden
tot 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening. Na afloop van die periode kan het College van
burgemeester en wethouders besluiten of een voorziening wordt voortgezet. Hierbij kan het College van
burgemeester en wethouders rekening houden met al gesloten overeenkomsten. Voortzetting van een voorziening ligt bijvoorbeeld voor de hand als het College van burgemeester en wethouders is gehouden de kosten van een dergelijke voorziening te voldoen, ongeacht of een persoon nog gebruik maakt van de voorziening. Lopende re-integratievoorzieningen kunnen in beginsel na inwerkingtreding van deze verordening worden afgerond conform de overeen komst.
Voortzetting is niet mogelijk
Voortzetting van een toegekende voorziening na 12 maanden is niet mogelijk als de voorziening binnen die
periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die voorziening op grond van
de re-integratieverordening Wet werk en bijstand of als de voorziening is toegekend voor een kortere duur
dan 12 maanden na inwerkingtreding van de verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden Voortgezet dan de duur van de oorspronkelijke toekenning. Ten aanzien van die voorziening, blijft de reintegratieverordening Wet werk en bijstand van toepassing.

Artikel 21, 22 en 23 Onvoorziene gevallen, Inwerkingtreding en Citeertitel
Hoeven geen nadere toelichting.
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Gemeente
Appingedam

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Appingedam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers (loaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke gewezen zelfstandigen (loaz) en het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);
overwegende dat de gemeenteraad op grond van het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet verplicht
is bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de personen die algemene bijstand ontvangen of
hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;
besluit:
vast te stellen de
"VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE"
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 1. Algemene bepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
Werkplein Fivelingo: het openbaar lichaam 'Werkplein Fivelingo', opgericht door de gemeenten Appingedam, Deifzijl en Loppersum, bij gemeenschappelijke regeling;
de Participatiewet. In deze verordening wordt onder de Wet tevens verstaan, de Wet
Participatiewet:
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (Ioaz) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
(Bbz);
a. de persoon die een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, als bedoeld
Cliënt:
in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet;
b. Wsw gerechtigden; ingezetenen die voor de Wsw geindiceerd zijn of
wettelijke vertegenwoordigers, te weten:
Wsw-gerechtigden als werknemer van Werkplein Fivelingo;
Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever;
de Cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet;
Cliëntenraad:
het totale grondgebied van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke
Werkgebied:
regeling (conform artikel 2 van de regeling);
Artikel 2. Doelstelling
Cliëntenparticipatie in het kader van artikel 47 Participatiewet heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening van Werkplein Fivelingo, door middel van het geven van adviezen, het afgeven van signalen en doen van verbetervoorstellen. Cliënten en/of vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op het lokaal beleid op het terrein van werk en
inkomen. Ten behoeve van dit doel is een organisatie in het leven geroepen die opereert onder de naam
Cliëntenraad Werkplein Fivelingo.

Artikel 3. Beleidsterreinen
In het kader van de cliëntparticipatie wordt de cliëntenraad betrokken bij het beleid over de Participatiewet:
beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie.

HOOFDSTUK 2 CLIËNTENRAAD
Artikel 4. Samenstelling cliëntenraad
1. In de Cliëntenraad hebben personen zitting, die cliënt zijn van Werkplein Fivelingo, dan wel vertegenwoordigers van belangenorganisaties, die geacht worden deskundig te zijn op het gebied van sociale
wetgeving. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten.
2. De Cliëntenraad bestaat uit negen leden.
3. Nieuwe leden van de Cliëntenraad worden door de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten.
4. Voor elk lid wordt op dezelfde wijze een stemgerechtigde plaatsvervanger benoemd.
5. De individuele leden als bedoeld in lid 3 zijn zoveel mogelijk cliënten van Werkplein Fivelingo en voor zover mogelijk een afspiegeling van de verschillende doelgroepen van de Werkplein Fivelingo. Zij zijn
woonachtig in de deelnemende gemeenten. Maximaal een derde deel van de cliëntenraad mag bestaan
uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
6. De voorzitter van de Cliëntenraad:
fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;
heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;
beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht;
heeft een adviserende stem in de Cliëntenraad;
7. De ambtelijk secretaris, tevens penningmeester, wordt aangewezen door de colleges van burgemeester
en wethouders uit de ambtelijke organisatie van Werkplein Fivelingo. Hij heeft in de Cliëntenraad een adviserende stem.
8. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraden,
raadscommissies en colleges van de deelnemende gemeenten.
Artikel 5. Werkwijze
In het kader van de cliëntenparticipatie vragen de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten de cliëntenraad om advies. De raad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan de colleges van burgemeester en wethouders.
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten vragen de cliëntenraad
om advies inzake beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie m.b.t. de Participatiewet.
Centraal staat steeds het verbeteren van de dienstverlening.
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten vragen de cliëntenraad
om haar advies als het gaat om het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen en van beleidsregels die betrekking hebben op de belanghebbenden.
Het advies wordt op een dusdanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
In geval het een evaluatie betreft, zullen de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten de cliëntenraad tijdig in de gelegenheid stellen om haar visie op de te evalueren onderwerpen en de bijbehorende vraagstelling te formuleren.
Indien de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten afwijken van het
advies van de cliëntenraad wordt dit gemotiveerd bij het voorstel aangegeven.
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijzen een ambtelijk secretaris aan als aanspreekpunt voor de cliëntenraad.
De Cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere
zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de Cliëntenraad adviesrecht inzake
het personeels- en organisatiebeleid.
,

Artikel 6. Benoeming en zittingsduur leden Cliëntenraad en voorzitter
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten benoemen de leden en
de voorzitter van de cliëntenraad voor een periode van vier jaar. Verlenging met een gelijke periode is
eenmalig mogelijk.
De leden en de voorzitter van de Cliëntenraad kunnen ontslag nemen door hiervan mededeling te doen
aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.
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Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op
lid van de Cliëntenraad te zijn.
De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden na
het ontstaan van de vacature.
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen, in overleg met
de Cliëntenraad, onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid, dan wel de voorzitter, van de Cliëntenraad schorsen c.q. zijn lidmaatschap intrekken. Dit kan ook op verzoek van de Cliëntenraad. Het betreffende lid, dan wel de voorzitter, wordt vooraf door de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten gehoord. Tegen het besluit van de colleges van burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten is beroep mogelijk.
De voorzitter van de Cliëntenraad wordt benoemd door de colleges van burgemeester en wethouders van
de deelnemende gemeenten op voordracht van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
Artikel 7. Taken voorzitter en secretaris
1. Tot de taken van de voorzitter behoren:
het vaststellen van de agenda, in overleg met de ambtelijk secretaris;
het bepalen van de dag en uur van de vergadering;
het leiden van de vergadering;
het handhaven van de orde;
het geven van spreekrecht;
het schorsen en beëindigen van de vergadering;
het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vaststellen dat een besluit is genomen;
het vertegenwoordigen van de Cliëntenraad in en buiten rechte.
2. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:
het openbaar bekendmaken van de agenda;
het mede opstellen van de agenda;
het, maximaal zeven dagen voor aanvang van de vergadering versturen van de agenda en de bijbehorende stukken aan:
de voorzitter en de leden van de Cliëntenraad;
het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van de Cliëntenraad;
het bijwonen van de vergaderingen en zorgdragen voor de notulen en de besluitenlijst;
het verzenden van de goedgekeurde notulen en besluitenhijsten aan degenen genoemd onder lid c.;
het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;
het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;
het beheren en bewaken van het door het ter beschikking gestelde budget;
het in zijn algemeenheid zorgdragen voor een goede ondersteuning van de Cliëntenraad, opdat deze
haar taak op een goede wijze kan uitvoeren.
-

Artikel 8. Vergadering, middelen en faciliteiten
De Cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar.
De vergaderingen zijn als regel openbaar. De Cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te
houden. De vergaderingen van de Cliëntenraad dienen publiekelijk bekend gemaakt te worden.
Werkplein Fivelingo stelt voor maximaal 10 vergaderingen per jaar van de Cliëntenraad faciliteiten beschikbaar zoals:
Financiële middelen worden door het Bestuur beschikbaar gesteld binnen de begroting van de Werkplein Fivelingo ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
De Cliëntenraad levert jaarlijks voor 1 april van het nieuwe boekjaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag aan het Bestuur over het voorafgaande jaar.
Het Dagelijks Bestuur stelt daarnaast vergaderaccommodatie en —faciliteiten beschikbaar voor de
vergaderingen, evenals ruimte voor de overige werkzaamheden.
Artikel 9. Vergaderorde
1. Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan de Cliëntenraad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of de ambtelijk secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris geagendeerd
en meegezonden met de stukken voor de eerstvolgende vergadering waarin over de voorstellen wordt
besloten.

Pagina 3 van 5

Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen, dat vervolgens door de
voorzitter in stemming wordt gebracht.
De Cliëntenraad kan één of meerdere ambtenaren en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen
voor het geven van toelichting of advies.
Artikel 10. Besluitvorming
De Cliëntenraad kan alleen besluiten indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.
Alleen de leden van de Cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door
zijn/haar plaatsvervanger dan heeft deze laatste stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.
Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
Bij staking van de stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter bepaald tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemming over zaken geschiedt door handopsteken.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, ten
gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan wordt beslist
door trekking van een gemerkt lot.
Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden van de Cliëntenraad toegevoegd
worden aan de besluitenlijst c.q. het voorstel/advies.
Artikel 11. Overige bepalingen
De leden van de Cliëntenraad en de door de Cliëntenraad uitgenodigde personen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid in de vergadering vernemen,
voorzover dit door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan
hen kenbaar is gemaakt.
Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht dient vooraf bekend te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de
Cliëntenraad.
De voorzitter en de ambtelijk secretaris tekenen de stukken, die van de Cliëntenraad uitgaan.
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN
Artikel 12. Slotbepalingen
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen ter uitvoering van
deze verordening nadere voorschriften geven, nadat de Cliëntenraad daarover is gehoord.
Artikel 13. Wijziging, intrekking verordening cliëntenparticipatie
Wijziging of intrekking van deze verordening door de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten, vindt niet plaats dan nadat de Cliëntenraad daarover is gehoord.
Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2017.
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Artikel 15. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening CIiöntenparticipatie.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Appingedam
gehouden op 15 december 2016, nr. lie.
De raad voornoemd,

H.K.. Pot, voorzitter.

T.G.C. Kramer-Klein, griffier.
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