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Aan de Gemeenteraad
Aanleiding
Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet en de Verzamelwet SZW 2017 gewijzigd. Deze wijzigingen
hebben gevolgen voor de verordeningen Participatiewet. Tevens is een harmonisatie gewenst
vanwege de ambtelijke samenvoeging van de DDFK-gemeenten.
Argumenten
Momenteel zijn in de DDFKS-gemeenten de volgende verordeningen Participatiewet in gebruik:
1. Participatieverordening
2. Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz
3. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
4. Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz
5. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
Als gevolg van wijzigingen in de Participatiewet en de Verzamelwet SZW 2017 dienen meerdere
verordeningen geactualiseerd te worden.
NB1: De Participatieverordening vereist dermate ingrijpende inhoudelijke en financiële wijzigingen, dat
deze verordening op een later moment in een separaat voorstel aan uw gemeenteraad wordt
voorgelegd.
NB2: De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet vereist dermate ingrijpende
inhoudelijke wijzigingen, dat deze verordening op een later moment in een separaat voorstel aan uw
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz
De volgende onderdelen zijn aangepast:
 Verordeningsgrondslag: de wettelijke grondslag is niet meer artikel 8, lid 1 aanhef en
onderdelen a en e Participatiewet, maar artikel 8, lid 1 aanhef en onderdelen a en d
Participatiewet.
 Blijvend en tijdelijk weigeren Ioaw- of Ioaz-uitkering: bij de modelverordening is er keuze
tussen twee varianten. De ene variant sluit letterlijk aan bij de tekst van artikel 20 van de Ioaw
en de Ioaz, waarbij wordt vastgesteld in welke mate de betrokkene inkomen had kunnen
verwerven. Dit vereist uitgebreid administratief onderzoek door de gemeente. Ook wordt de
uitkering in sommige gevallen blijvend geweigerd.
De andere variant zoekt geen aansluiting bij de letterlijke tekst van artikel 20 van de Ioaw en de Ioaz,
maar is praktischer: het kan namelijk voorkomen dat niet kan worden vastgesteld welk inkomen de
betrokkene had kunnen verwerven. Ook wordt de uitkering alleen tijdelijk geweigerd.
In de nieuwe verordening is gekozen voor de tweede variant, omdat dit in de praktijk financieel en
administratief minder belastend is voor de cliënt en de gemeente. Er wordt volstaan met het opleggen
van een verlaging gedurende een bepaalde periode, ongeacht de mate waarin betrokkene inkomen
had kunnen verwerven. Er is dus geen uitgebreid onderzoek nodig. Omdat deze variant alleen uitgaat
van een tijdelijke weigering, is bovendien sprake van een lichter regime dan in de oude verordening.
Door te kiezen voor deze variant kan artikel 17 uit de oude verordening worden verwijderd. Ter
uitvoering van het artikel is aan artikel 8 een vierde categorie gedragingen toegevoegd, waaraan in
artikel 9, onderdeel d, hoogte en duur van de tijdelijke verlaging zijn gekoppeld.
NB: Dit artikel wordt in de DDFKS-gemeenten nauwelijks toegepast.
 Medewerkingsplicht: aan artikel 7 is een verwijzing naar artikel 17, tweede lid Participatiewet
toegevoegd. Aan artikel 8, onderdeel b is een verwijzing naar artikel 13 van de Ioaw en artikel
13 van de Ioaz toegevoegd.



Verrekening bestuurlijke boete bij recidive: dit is verwijderd uit de algemene toelichting omdat
de Verordening verrekening bestuurlijke boete per 1 januari 2017 van rechtswege is komen te
vervallen.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
Het volgende onderdeel is aangepast:
 Extern advies: artikel 3 over externe advisering met betrekking tot het oordeel of een persoon
niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon is toegevoegd. Gekozen is
voor een kan-bepaling, omdat soms al bij voorbaat vaststaat dat een persoon niet in staat is
tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, omdat hij/zij bijvoorbeeld tot het
doelgroepregister behoort. In alle andere gevallen, waarin het college niet kan vaststellen of
iemand niet tot het verdienen van het wettelijk minimumloon in staat is, wordt extern advies
ingewonnen. Gekozen is voor het UWV, omdat dit aansluit op de huidige lokale praktijk.
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz
Het volgende onderdeel is aangepast:
 Verordeningsgrondslag: de wettelijke grondslag is niet meer artikel 35, eerste lid, onderdeel e
van de Ioaw, maar artikel 35 van de Ioaw. De wettelijke grondslag van de verordeningsplicht
is niet meer artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Ioaw, maar artikel 35, aanhef en
onderdeel d van de Ioaw.
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