
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2014     Agenda nr.: 6a 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak    Registratiecode: AF/2014-58 

Onderwerp: Verordeningen PW en Wet Maatregelen WWB  

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
In het kader van de Participatiewet dient de gemeenteraad bij verordening voor 1 juli 

2015 regels te stellen voor de inzet van re-integratievoorzieningen en de individuele 

studietoeslag voor personen met een arbeidsbeperking. 

 

Tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet wordt de Wet Werk en Bijstand op 

onderdelen aangepast, de zogenaamde WWB-maatregelen. Deze wijzigingen betreffen het 

vervangen van de WWB-uitkeringstoeslagen en langdurigheidstoeslag door een 

individuele inkomenstoeslag, de invoering van de verplichte tegenprestatie en 

aanscherping van het maatregelenbeleid bij het niet nakomen van de verplichtingen 

verbonden aan een uitkering. Voor deze onderdelen dient de gemeenteraad voor 1 januari 

2015 regels vast te stellen in een verordening. 
 

Aanleiding   

 

De voorliggende verordeningen zijn een nadere uitwerking van de uitgangspunten en 

beleidskeuzes zoals opgenomen in het beleidsplan Participatiewet. Het betreft de volgende 

verordeningen: 

 Re-integratieverordening. 

 Verordening individuele studietoeslag 

 Verordening individuele inkomenstoeslag 

 Verordening Tegenprestatie 2015 

 De Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015. 

 

De concept re-integratieverordening is opgesteld binnen het rpA, waarmee het re-

integratieinstrumentarium in beginsel voor de gehele arbeidsmarktregio West-Brabant 

uniform samengesteld is. De reden hiervoor is het streven naar een uniforme 

werkgeversdienstverlening en het voorkomen van concurrentie tussen gemeenten waar 

het gaat om die voorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning of financiële 

compensatie van werkgevers die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen. 

 

De andere conceptverordeningen zijn in gezamenlijkheid door de gemeenten Etten-Leur, 

Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert opgesteld, aangezien de 

uitvoering van het Participatiewetbeleid (deels) binnen de op te richten intergemeentelijke 

sociale dienst zal plaatsvinden.  

 

Kader    

De beleidskaders die ten grondslag liggen van de 3 D:  

 Roosendaal Stad van de menselijke maat 2013 

 De contourennota Participatiewet 2015 

 Transities Sociaal Domein Koepeldocument gemeente Roosendaal 2015-2017 

 Beleidsplan Participatiewet 2015 

 De gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2015   
 
 
 
 



Motivering / toelichting   

 

Re-integratieverordening 

De re-integratieverordening beschrijft de te bieden ondersteuning en in te zetten 

voorzieningen bij de re-integratie van personen met een WWB of Ioaw/Ioaz-uitkering. Ten 

opzichte van de huidige re-integratieverordening WWB wordt het voorzieningenaanbod 

uitgebreid met een no-riskpolis (verzekering tegen ziekterisico voor werkgever die een 

persoon met arbeidsbeperking in dienst neemt), de mogelijkheid tot werkplekaanpassing 

(inrichting werkplek voor arbeidsgehandicapte werknemer), een Re-integratie 

praktijkovereenkomst, beschut werk en structurele loonkostensubsidies.  

De nadere voorwaarden en regels ten aanzien van de inzet van genoemde instrumenten 

worden in nog op te stellen beleidsregels door het college vastgelegd.  

 

Verordening individuele studietoeslag 

Een van de doelstellingen van de Participatiewet is meer personen met een 

arbeidshandicap aan het werk te helpen. Met het afsluiten van de Wajong voor 

jongehandicapten met arbeidsvermogen komt deze doelgroep onder het bijstandsregime 

van de gemeente te vallen. 

Om de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep te verbeteren biedt de Participatiewet een 

studieregeling, op grond waarvan een toeslag wordt verstrekt wanneer zij een studie gaan 

volgen. Deze toeslag wordt aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand en is 

aanvullend op een bijstandsuitkering. De toeslag wordt vastgesteld op een bedrag ad. € 

1.410 per zes maanden gedurende de looptijd van de studie. 

Omdat de doelgroep voor de studietoeslag voornamelijk bestaat uit personen die onder de 

huidige wetgeving onder de Wajong vallen, is in de voorliggende verordening aansluiting 

gezocht bij de studietoeslag zoals die nu in de Wajong geldt. 

 

Verordening individuele inkomenstoeslag 

Voor mensen met een langdurig laag inkomen bestaat de mogelijkheid een aanvulling op 

hun inkomen aan te vragen. Tot nu toe is dit vastgelegd in de verordening 

Langdurigheidstoeslag. Deze komt echter per 1 januari 2015 te vervallen en wordt 

vervangen door de verordening Individuele inkomenstoeslag. In deze verordening wordt 

vastgelegd: 

 De hoogte van de toeslag. 

 Wat verstaan wordt onder een laag inkomen. 

 Wat verstaan wordt onder langdurig. 

 

Bij het opstellen van de verordening Individuele inkomenstoeslag is aansluiting gezocht 

bij de huidige langdurigheidstoeslag. De keuzen wijken hier dan ook niet af. Onder een 

laag inkomen wordt derhalve verstaan een inkomen niet hoger dan gemiddeld 101% van 

de norm op basis van de Participatiewet. Onder langdurig wordt een periode van 3 jaar of 

langer verstaan. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gezinssituatie en beweegt 

jaarlijks mee met de hoogte van de bijstandsnormen. Hoewel door het wetsvoorstel 

Hervorming kindregelingen de normen voor alleenstaande ouders en alleenstaanden 

worden gelijkgesteld is gekozen voor een aparte toeslag voor beiden zoals ook in de 

verordening Langdurigheidstoeslag het geval was.  

 

Verordening Tegenprestatie 

Het college is bevoegd personen die in aanmerking komen voor een uitkering op grond 

van de Participatiewet te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook 

als die tegenprestatie niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling.  

Het college is wel van mening dat indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn - 

zoals zorgtaken -, het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan verlenen van 

de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie. In de verordening tegenprestatie is 

om deze reden gewaarborgd dat een mantelzorger door het college ontheven kan worden 

van de tegenprestatie. 

 

 

 

 



Aan de invulling van de tegenprestatie hangen een aantal voorwaarden: 

 Toeleiding naar de arbeidsmarkt is niet het doel van de werkzaamheden. 

 Het betreft maatschappelijk nuttige activiteiten 

 De werkzaamheden leiden niet tot verdringing van arbeid. 

 Het gaat om onbetaalde werkzaamheden. 

 De werkzaamheden zijn beperkt in duur en omvang. 

 

Gegeven deze voorwaarden is ervoor gekozen een tegenprestatie te vragen van personen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die gemotiveerd zijn een tegenprestatie te 

leveren.  

Dit is gedaan om de volgende redenen:  

 Een tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie 

inspanningen niet belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt werk boven uitkering.  

 Doelstelling is dat maatschappelijk nuttige activiteiten worden uitgevoerd, zoals een 

functie van klaar-over bij een basisschool. Bij het uitvoeren van dergelijke 

werkzaamheden is het van belang dat de persoon ook daadwerkelijk gemotiveerd is 

om de werkzaamheden uit te voeren. Dit maakt dat de tegenprestatie niet in alle 

gevallen een geschikt middel is om mensen te verplichten iets terug te doen voor hun 

uitkering. Om uitkeringsgerechtigden te verplichten maatschappelijk nuttige 

activiteiten uit te voeren, zal altijd gezocht moeten worden naar passende activiteiten 

of de inzet op andere wettelijke gronden laten plaatsvinden (activering in het kader 

van re-integratie). 

 Binnen het participatiebudget zijn geen middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van 

het uitvoeren van de tegenprestatie. Controle of begeleiding van de 

uitkeringsgerechtigde is dus niet financieel gedekt.  

 

Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 

Bij het niet nakomen van de verplichtingen verbonden aan het ontvangen van een 

uitkering horen maatregelen. Deze worden weergegeven in de Maatregelenverordening. 

Deze verordening vervangt per 1 januari 2015 de huidige Handhavingsverordening.  

Ten opzichte van de Handhavingsverordening zijn in de maatregelenverordening de 

maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen verzwaard. Dit geldt echter voor 

de maatregelen waar de gemeenten geen beleidsvrijheid hebben en die door het Rijk zijn 

vastgelegd. Het Rijk geeft hiermee het signaal af dat men verwacht dat gemeenten 

strenger sanctioneren bij het niet nakomen van verplichtingen.  

Daar waar gemeenten beleidsvrijheid hebben om te beslissen over de zwaarte en de duur 

van een maatregel, is gekozen om aan te sluiten bij de bepalingen in de huidige 

Handhavingsverordening. Enkel bij het niet aanvaarden of niet behouden van werk (de 

zwaarste gedragingen) is ervoor gekozen de huidige Handhavingsverordening los te laten 

en te kiezen voor een zwaardere maatregel, te weten een uitsluiting van 100% gedurende 

2 maanden. Onder de huidige verordening is dit een uitsluiting van 100% gedurende 1 

maand.  
 

Doel en evaluatie   

 

Het vaststellen van de verordeningen is wettelijke verplicht binnen de nieuwe 

Participatiewet en wet Maatregelen WWB. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan 

het betrekken van de volksvertegenwoordiging bij het vaststellen van de kaders van de 

nieuwe Participatiewet en Wet Maatregelen. Deze kaders dienen tevens als 

toetsingsmodel voor de uitvoering (en de bezwarencommissie).  
 

Financiële aspecten en consequenties   

n.v.t. 
 

Communicatie    

Voor de 3 decentralisaties is een regionaal communicatieplan gemaakt, waarin is 

opgenomen dat er op verschillende niveau’s wordt gecommuniceerd met inwoners. 

Communicatie zal ook gericht moeten plaatsvinden op cliëntniveau en als het nodig is 

wordt samengewerkt met aanbieders om de informatie zo goed mogelijk bij de 

verschillende doelgroepen te laten “landen”.  



 

Bijlagen   

1. Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 

2. Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 

3. Re-integratieverordening Participatiewet 2015 

4. Verordening Tegenprestatie 2015 

5. Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

De secretaris, De burgemeester, 

R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 
 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2014    Agenda nr.: 6a 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak    Registratiecode: AF/2014-58 

Onderwerp: Verordeningen Participatiewet en Wet Maatregelen WWB  

 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 19 november 2014. 
 
Besluit: 
 

1. Vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 

2. Vaststellen van de verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 

3. Vaststellen van de verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 

4. Vaststellen van de verordening Tegenprestatie 2015 

5. Vaststellen van de Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en 

IOAZ 2015 

 

De bovenstaande voorstellen heeft als gevolg dat een aantal verordeningen niet langer 

een wettelijke basis hebben, noch een doel dienen en daarom ingetrokken moeten 

worden.  

 
Besluit: 
 

6. Intrekken van de verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 

7. Intrekken van de verordening op de  Langdurigheidstoeslag 2012 

8. Intrekken van de Handhavingsverordening 2012 en afstemmingsverordeningen WWB, 

IOAW en IOAZ  

9. Intrekken van de verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen 

2012 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2014. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


