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Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 19 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:                           Wet Stimulering Arbeidsparticipatie (Wet STAP)- 
                                              Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: L.M.Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  De “Re- integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente   
                                              Tynaarlo” vaststellen  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Per 1 januari 2009 is de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie ingevoerd. Deze wet regelt een aantal 
zaken met betrekking tot de participatieplaatsen, stimuleringspremies en loonkostensubsidies voor 
uitkeringsgerechtigden. De Wet STAP regelt dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden 
loonkostensubsidie kunnen krijgen als zij mensen in dienst nemen die moeilijk aan werk kunnen komen. 
De subsidie is maximaal 50 % van het minimumloon. Daarnaast is in deze wet opgenomen dat mensen 
met een uitkering die moeilijk aan de slag kunnen komen, werkervaring op kunnen doen met behoud van 
hun uitkering. Dit zijn de zogeheten participatieplaatsen.  
 
Deze wet is ook van toepassing op mensen die inkomensondersteuning hebben vanuit de Wet werk en 
bijstand (WWB) waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Gemeenten zijn verplicht het aanbieden 
van scholing en het verstrekken van stimuleringspremies (verplichtingen vanuit de Wet STAP) in een 
verordening te regelen.  
 
Met de voorgestelde wijziging van de re-integratieverordening Wet werk en bijstand en beleidsregels  
wordt uitvoering gegeven aan de Wet STAP: 

-  Als een uitkeringsgerechtigde geen startkwalificatie heeft, dan doet de ISD binnen zes maanden    
   een aanbod voor scholing; 
-  Een uitkeringsgerechtigde ontvangt na zes maanden een stimuleringspremie bij voldoende inzet   
   van de uitkeringsgerechtigde om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; 
-  Als een uitkeringsgerechtigde moeilijk aan het werk komt, doet de ISD een aanbod voor een 
   participatieplaats. Dat betekent dat betrokkene maximaal twee jaar met behoud van uitkering bij   
   de gemeente of in het bedrijfsleven werkt aan terugkeer op de arbeidsmarkt. 

Een verdere uiteenzetting van de voorgestelde wijzigingen van beleid staan verwoord in de memo 
‘Invoering Wet Stimulering Arbeidsparticipatie’.  
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Daarnaast dient in hoofdstuk 4 van de Re-integratieverordening, waarin de instrumenten voor re-
integratie staan genoemd, het traject Direct aan het Werk te worden opgenomen. Dit betreft het project 
waarbij belanghebbenden met een hoog frauderisicoprofiel en perspectief op werk geen mogelijkheden 
mogen krijgen om andere activiteiten te ontplooien dan legaal aan het werk te zijn. Artikel 15 is 
toegevoegd. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid dient dit project in de Re-integratieverordening 
opgenomen te worden. 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Met terugwerkende kracht treedt de Re-
integratieverordening gemeente Tynaarlo vanaf 1 januari 2009 inwerking. Er zijn geen juridische 
gevolgen als gevolg van de inwerkingtreding met terugwerkende kracht.  

Financiële consequenties 

De kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de Wet STAP bestaan uit het aanbod van een 
participatieplaatsen, loonkostensubsidies en stimuleringspremies. Deze kosten worden zoals in de 
huidige situatie bekostigd vanuit het Werk-deel van de WWB. Deze kosten werden voor de 
inwerkingtreding van de Wet STAP ook al gemaakt, er zijn dus geen financiële wijzigingen door de 
invoering van de Wet STAP. Ook het opnemen van het traject Direct aan het Werk in de  
Re-integratieverordening heeft geen financiële consequenties.  

Adviezen 

Het voorstel en de verordening is in overleg met de afdeling Juridische Zaken ISD-AAT opgesteld. 
 
Gevraagd besluit 
 
De “Re- integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo” vaststellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 


