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Zaaknummer: 2015/12125 
Referentie:      2015/13394 

Raadsvergadering d.d.26 mei 2015 agendapunt  14        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 april 2015 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Th. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Re-integratieverordening (bijgevoegd) 
-   Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet (bijgevoegd) 
-   Memo toelichting op de concept verordening re-integratie (bijgevoegd) 
-   Advies Cliëntenraad WWB-WSW (ter inzage) 
-   Inspraaknotitie (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Verordening re-integratie Participatiewet en Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 
2015 
 
Gevraagd besluit 
 
1.  De re -integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen en de verordening  
     re-integratie 2011 intrekken. 
2.  De Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen en de verordening  
     Cliëntenparticipatie 2004 intrekken. 
3.  De inspraaknotitie vaststellen. 
 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 

1. Re-integratieverordening 
Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de 
raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien 
van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet onder andere aandacht blijken voor de in de 
Participatiewet onderscheiden doelgroepen Dit leent zich niet tot het formuleren van gedetailleerde regels die 
op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is maatwerk. De individuele mogelijkheden bepalen 
wat in dat concrete geval een passend re-integratietraject is.  
Concreet willen we bereiken dat door de instrumenten, die na de vaststelling van deze verordening meer 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek kunnen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. En 
wanneer dit niet haalbaar is -de afstand is te groot om aan de reguliere arbeidsmarkt deel te nemen -  te komen 
tot een zinvolle dagbesteding. 
 

2.  Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet 
Deze verordening is tekstueel aangepast naar aanleiding van de nieuwe Participatiewet. Ook de juridische 
artikelen waar naar wordt verwezen zijn geactualiseerd. De aanpassing is nodig, omdat de Participatiewet 
aangeeft dat dit voor 1 juli 2015 geregeld moet zijn. Er ligt dan voor 1 juli 2015 een actuele verordening van de 
Cliëntenparticipatieverordening. 
 



 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
De Participatiewet vraagt van gemeenten om samen te werken in de arbeidsmarktregio en om met andere 
gemeenten, sociale partners en het UWV te komen tot de vorming van een Werkbedrijf: een bestuurlijk 
samenwerkingsverband dat de schakel vormt tussen de afspraakbanen (of garantiebanen) die voortvloeien uit 
het Sociaal Akkoord en de werkzoekenden met een beperking. Het Rijk heeft bepaald dat de in te zetten 
instrumenten uit de participatiewet gezamenlijk moeten worden afgesproken. Dit om werkgevers en 
werknemers niet te belasten met de lokale verschillen tussen gemeenten. Daardoor zou het behalen van de 
gestelde doelen bemoeilijkt kunnen worden. Dat betekent dat de verordening die naar de verschillende raden 
binnen de arbeidsmarktregio gaat op die onderdelen ook gelijk zal zijn. 
 
In de arbeidsmarktregio Groningen werken we als gemeenten, UWV en sociale werkvoorzieningsschappen al 
nauw samen binnen de structuur van “Werk in Zicht”. Die structuur, waarin de vier subregio’s van onze 
arbeidsmarktregio vertegenwoordigd zijn (waaronder de subregio Noord Drenthe), is ook benut als basis  voor 
het Werkbedrijf. Daardoor heeft het werkbedrijf Groningen snel afspraken kunnen maken. 
Het Werkbedrijf is zoals aangegeven geen uitvoerende organisatie maar een samenwerkingsverband. De 
ondersteuning van werkzoekenden vindt voor de Tynaarlose bijstandsgerechtigden in eerste instantie plaats 
door WerkpleinBaanzicht van de Intergemeentelijke Sociale Dienst AAT (ISD) en  na oprichting van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie Participatiewet door deze nieuwe organisatie.  
 
Met andere gemeenten (en UWV) in de arbeidsmarktregio Groningen is gekomen tot één pakket aan faciliteiten 
voor werkgevers die garantiebanen bieden. 
 
Dat pakket bestaat uit de volgende instrumenten en voorzieningen:  
• een loonkostensubsidie naar loonwaarde  
• één loonwaarde meting: op dit moment voeren we in de arbeidsmarktregio een pilot uit waarin we twee 
loonwaardesystemen (die van het UWV en Dariuz) met elkaar vergelijken en onderzoeken of deze te integreren 
zijn. Wanneer dat het geval is, kiezen we voor een geïntegreerd instrument. Daarmee hebben we in één keer 
de beschikking over een groot aantal gekwalificeerde en gecertificeerde professionals die die metingen kunnen 
uitvoeren. In afwachting van de uitkomsten van deze pilot wordt nu in de arbeidsmarktregio (werkbedrijf) 
gewerkt met Dariuz als loonwaarde metingsinstrument. Zowel de ISD als Alescon werken al geruime tijd met dit 
systeem. 
• Een no risk polis: we bieden werkgevers een no risk polis aan die het risico van werkgevers bij ziekte 
van de medewerker afdekt. Die polis kan gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst worden geboden. 
We maken als arbeidsmarkregio gebruik van dezelfde polis.  
• Begeleiding /jobcoaching: een werkgever die een garantiebaan biedt kan een beroep doen op 
begeleiding / jobcoaching van de medewerker. De werkgever kan er daarbij op rekenen dat de kwaliteit van de 
jobcoach gewaarborgd is en dat deze voldoende uren beschikbaar zal zijn (gemiddeld 40 uur per jaar, waarbij 
de feitelijke inzet maatwerk betreft).  
• Detachering: we bieden werkgevers de mogelijkheid om mensen via een detacheringsconstructie een 
baan te bieden. 
 
Beschut werk 
Beschut werk is een voorziening in de Participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking die alleen in een 
beschutte omgeving kunnen werken.  
In de kadernota Participatiewet is vastgelegd dat de gemeente Tynaarlo beschut werk wil aanbieden.  De 
omvang van de doelgroep wordt mede bepaald door het daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde bedrag, 
landelijk is dit voor 800 plekken in 2015 (€22.500 per plek). Voor 2015 betekent dat er in Tynaarlo ongeveer 1-2  
plekken beschikbaar zijn. Dit aantal loopt de komende jaren op naar 293 in SDA-verband. 
Ingevolge de Participatiewet draagt de gemeente iemand voor die naar hun verwachting voldoet aan de criteria 
voor beschut werk. Het UWV doet daarna de indicatiestelling. Indien iemand in aanmerking komt voor beschut 
werk dan is er een werkplek beschikbaar. Er wordt dus niet eerder voorgedragen of geïndiceerd dan dat er een 
werkplek beschikbaar is, dit is wettelijk bepaald. De beschutte werkplekken komen beschikbaar door de 
(natuurlijke) uitstroom van de huidige Wsw medewerkers (pensioen, verhuizing of overlijden). Er is gemiddeld 
jaarlijks een uitstroom van 5%. 
 



 

Wat ging er aan vooraf 
 
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden evenals de Wet maatregelen Werk en Bijstand. Op 
basis van deze twee wetten zijn een aantal bestaande verordeningen aangepast en zijn er een drietal nieuwe 
verordeningen ontwikkeld en op 9 december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Beleidsmatig is de 
Participatiewet op hoofdlijnen ingevuld in de vastgestelde Kadernota Participatiewet “Participatie de norm, Werk 
het doel”. De re-integratie verordening vult de beleidsruimte verder in, met name t.a.v. de instrumenten 
voortkomend uit de Participatiewet. De loonkostensubsidie is in sommige gemeenten een aparte verordening. 
Voorgesteld wordt om  deze op te nemen in de re- integratieverordening omdat de onderwerpen in elkaars 
verlengde liggen. 
De visienota’s  “Iedereen heeft Talent” en “Kansrijk leven 2013 – 2016 zijn de basisdocumenten van de 
gemeente Tynaarlo voor de decentralisaties. Hierin is het uitgangspunt terug te vinden dat iedereen in Tynaarlo 
meedoet. 
 
 
Advies Cliëntenraad WWB-WSW 
 
De Cliëntenraad WWB-WSW heeft een advies uitgebracht over beide verordeningen. Ten aanzien van de 
concept verordening re-integratie is een inhoudelijk advies gegeven. Dit is verwerkt in de inspraaknotitie. Het 
advies heeft geleid tot een aanpassing in de bijbehorende toelichting.  
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
De verordening re-integratie wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 
Inwoners die een uitkering hebben, worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheden door de ISD. In het zgn. 
POP-plan (persoonlijk ontwikkelingsplan) wordt het traject met event. de instrumenten die worden ingezet, 
vastgelegd. 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Verordening re-integratie 
Zodra de verordening re-integratie is vastgesteld kunnen inwoners met een uitkering bemiddeld worden naar 
werk en indien nodig met een instrument. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om een totaal nieuwe werkwijze: 
de ISD WerkpleinBaanzicht kent al diverse instrumenten om bijstandsgerechtigden toe te leiden naar de 
arbeidsmarkt. Zo is in de afgelopen jaren regelmatig gebruik gemaakt van de Concurrentie 
Compensatieregeling Werkgevers (CCW). Tevens bestaat er een netwerk van bedrijven die deze groep in 
dienst neemt. Er zal meer tijd en energie gestoken worden om deze groep werkgevers uit te breiden.  
 Inmiddels wordt met Alescon een gezamenlijke klantbenadering hiervoor ontwikkeld. Dit proces is in de 
Businesscase beschreven en zal zijn definitieve beslag krijgen in de nieuwe uitvoeringsorganisatie. 
 
Cliëntenparticipatieverordening. 
Deze treedt in m.i.v. 1 juli 2015. Omdat het slechts een tekstuele aanpassing is veranderd er niets. Wettelijk 
moet ook de verordening Cliëntenparticipatie voor deze datum aangepast zijn. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
De gemeente krijgt een jaarlijks bedrag van het Rijk voor re-integratie. Voor 2015 is dit een bedrag van 
€583.000,-. 
 
Vanuit het rijk wordt het beschikbare budget enigszins hoger (589.521) dan ten tijde opstelling begroting 
Tynaarlo bekend was (583.000) 
De uitvoering van de Re-integratieverordening moet ingevolge de kadernota, “Participatie de norm, werk het 
doel”, binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Dit betekent dat er een budgetplafond is. In de 

http://www.officiele/


 

kadernota is ook vastgesteld dat  de wig tussen de Wsw bijdrage van het rijk per werkplek en de daadwerkelijke 
kosten uit het Participatiebudget bekostigd wordt. 
De uitvoering van de Re-integratieverordening moet ingevolge de kadernota, “Participatie de norm, werk het 
doel”, binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Dit betekent dat er een budgetplafond is. In de 
kadernota is ook vastgesteld dat  de wig tussen de Wsw bijdrage van het rijk per werkplek en de daadwerkelijke 
kosten uit het Participatiebudget bekostigd wordt. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


