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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
De nieuwe Participatiewet maakt het vaststellen van een nieuwe Participatieverordening
noodzakelijk. Daarin zijn een aantal nieuwe voorzieningen opgenomen zoals beschut werk
en de (nieuwe) loonkostensubsidie.
Tegelijk met het vaststellen van de nieuwe Participatieverordening wordt de voorgaande
Re-integratieverordening ingetrokken.
Er is sprake van overgangsrecht. Indien een persoon, die gebruik maakt van een “oude” voorziening,
kan deze voorziening behouden voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de voorgaande Reintegratieverordening. De nieuwe verordening werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
Doel
De bijstand is volgens de regering niet activerend genoeg. De nieuwe Participatiewet beoogt de
activerende functie te versterken. Voor 2015 waren er diverse regelingen voor een kwetsbare groep
mensen, met elk hun eigen instrumenten voor arbeidsmarkttoeleiding.
Dit is niet efficiënt. Daarom is ervoor gekozen om de regelingen Wsw, Wajong en WWB samen te
voegen. Hierdoor kan voor de hele doelgroep eenzelfde instrumentarium worden gebruikt. Dit
betekent dan ook dat:





iedereen die op 1 januari 2015 een WWB uitkering heeft, automatisch onder de
Participatiewet valt;
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari is afgesloten voor nieuwe instroom. De
bestaande groep Wsw-ers die onder de cao vallen, behouden hun rechten en plichten. De
mensen die al een Wsw-indicatie hebben en op de wachtlijst staan
vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
na 1 januari 2015 is instroom in de Wajong alleen mogelijk wanneer iemand
vanaf jonge leeftijd duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is. Iedere jongere met
arbeidsvermogen valt per 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente
(Participatiewet).

In de Participatieverordening 2015 is vastgelegd welke instrumenten de gemeente, in afstemming met
partners binnen het Regionale Werkbedrijf Fryslân Werkt!! (netwerkorganisatie van de
arbeidsmarktregio Fryslân), zal inzetten om de doelgroep naar werk te begeleiden. Er is regionaal
voor gekozen om met dezelfde instrumenten te gaan werken. Zo kunnen we in Fryslân op een
eenduidige wijze de doelgroep, maar ook werkgevers bedienen.
Er is aan de Wsw en Wwb cliëntenraad gevraagd een advies te geven op de verordening.
Deze adviezen zijn bijgesloten.
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