
  
 

 

PARTICIPATIERAAD 

 
 

advies   
   
aan : College van B en W 
van : Participatieraad 
datum : 2 september 2014 
onderwerp : Concept 5 Verordeningen Participatiewet  
   
 

Geacht College,  

De Participatieraad heeft zich op uw verzoek gebogen over een groot aantal 
concept-verordeningen in het kader van de nieuwe Participatiewet. 
Onderstaand treft u per verordening  onze kanttekeningen en ons advies aan, 
zoals vastgesteld in onze vergadering van 1 september 2014. 

In zijn algemeenheid adviseren wij u bijzondere aandacht te besteden aan die 
belanghebbenden, die zelf niet of nauwelijks in staat zijn voor hun belangen 
op te komen. Of voor mensen die bv laaggeletterd zijn, in de war of 
anderszins de reikwijdte van uw brieven of van hun eigen handelwijze niet 
kunnen overzien. In de nieuwe Wmo is bepaald, dat iedereen recht heeft op 
cliëntondersteuning. Wij bevelen u aan daar actief invulling aan te geven, ook 
op het terrein van de Participatiewet. 

Wij adviseren u verder in alle verordeningen op te nemen dat en hoe 
belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen een 
beschikking. Nu lijkt het zo dat het soms wel en soms niet kan, wat niet het 
geval is. 

1.concept Afstemmingsverordening  Participatiewet, IOAW en IOAZ  

Algemeen 

In een aantal artikelen - o.a. art. 7 en 8 (het zich niet tijdig laten registreren, 
het onvoldoende meewerken, onvoldoende nakomen, onvoldoende 
verrichten), art. 9 (tekortschietend besef), art. 13 (ernstig misdraagt) – is 
sprake van een normatieve aanduiding van gedrag. Wij adviseren u de uitleg 
van de gehanteerde begrippen in de toelichting uitgebreider en voorzien van  
voorbeelden  op te nemen. 



 

 

 

Het is in het  belang van de uitkeringsgerechtigde om niet te lang in 
onzekerheid gehouden te worden bij een verdenking van verwijtbaar gedrag. 
Daarom zou zo spoedig mogelijk na het onderzoek en het horen van 
belanghebbende over een mogelijke verlaging besloten moeten worden. Wij 
denken aan een termijn van maximaal 14 dagen na afronding van het 
onderzoek. Uitgangspunt zou moeten zijn om belanghebbende in alle 
gevallen  als het enigszins kan te horen. 

Artikelsgewijs 

Art. 5.3 De verlaging zoals bedoeld in art. 5.3 kan o.i. niet bij voorbaat 
worden opgelegd, aangezien bij het opnieuw toekennen van een uitkering 
opnieuw beoordeeld dient te worden in hoeverre er aanleiding is de 
verlaging toe te passen.  

Art. 11 Bij het verrekenen van de verlaging c.q. het spreiden van de verlaging 
over een bepaalde periode, lijkt het ons verstandig rekening te houden met 
omstandigheden zoals schuldenproblematiek, huisuitzetting, afsluiting gas en 
elektra, opdat betrokkene niet verder in de problemen geraakt. 2.concept 
Re-integratieverordening  

Algemeen: 

Re-integratie is ten allen tijde maatwerk, afhankelijk van iemands 
mogelijkheden en beperkingen. Een persoonsgebonden re-integratiebudget  
lijkt ons daarbij gewenst. 

Wij adviseren u verder, personen die tot de doelgroep behoren en die 
meewerken aan het vergroten van de kans tot inschakeling in het normale 
arbeidsproces daarvoor te belonen met een premie (zie ook art 10a, zesde lid 
van Participatiewet). Ook langdurig werkelozen die duurzaam uitstromen 
zouden voor een premie in aanmerking moeten kunnen komen.  

Artikelsgewijs 

Art.3.1 Naar het oordeel van de Participatieraad behoort een beleidsplan 
vooraf te gaan aan de verordening. 

 



 

 

 

3.concept verordening individuele inkomenstoeslag, maatschappelijke 
participatie en individuele studietoeslag Participatiewet 

De Participatieraad maakt zich zorgen over hen die langdurig een laag 
inkomen hebben en tegelijkertijd zijn aangewezen op zorg en/of 
ondersteuning en daarvoor een of meer eigen bijdragen, hoe ook genaamd,  
moeten betalen. De vraag doet zich daarbij voor of en in welke mate 
dergelijke kosten gecompenseerd kunnen worden.  

4.concept verordening tegenprestatie Participatiewet  

Wij adviseren u bij art.4 een lid 4 toe te voegen met als tekst: het college 
draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn 
die als tegenprestatie kunnen worden ingezet.  

5.concept verordening Loonkostensubsidie Participatiewet  

De Participatieraad heeft met instemming kennis genomen van de toelichting 

bij de verordening, echter vraagt zich wanneer er sprake is van een 

onzorgvuldige totstandkoming van het advies (toelichting art.1). Als er sprake 

is van wanbeleid of wanprestatie zijn er toch andere mogelijkheden om als 

gemeente ´verhaal´ te halen? 

Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Participatieraad, 

 

Joke Regouw, secretaris 

 

 
 


