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Bijlage(n):

- Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo
2017
- Verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive
gemeente Tynaarlo 2015 (ter inzage)

Onderwerp
Wijzigingen verordeningen i.v.m. wijzigingen Participatiewet.
Gevraagd besluit
1. De re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 intrekken en de reintegratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2017 vaststellen.
2. De verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive gemeente Tynaarlo 2015 intrekken.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Re-integratieverordening.
De maatregelen hebben betrekking op aanpassing van de loonkostensubsidie, verplichte aanbieding beschut
werk en invoering van de Praktijkroute. Als gevolg van deze maatregelen is aanpassing van onze verordening
noodzakelijk.
Het betreft ten eerste verruiming de doelgroep van de loonkostensubsidie met jongeren van
PRO/VSO/Entreeopleiding (praktijkonderwijs/ voortgezet speciaal onderwijs) en ten tweede de verplichte
aanbieding van beschut werk.
De invoering van de Praktijkroute is in de Participatiewet geregeld. In onze gemeentelijke verordening zijn
daarvoor geen (aanvullende) bepalingen nodig.
Om bovenstaande maatregelen te realiseren is een aanpassing van de re-ïntegratieverordening Participatiewet
nodig en moet de Verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive worden ingetrokken.
Vanwege landelijk achterblijvende realisatie van het aantal arbeidsplaatsen voor beschut werk is met ingang
van 1 januari 2017 wettelijk bepaald dat inwoners zelf een indicatie beschut werk kunnen aanvragen. Bij
ministeriele regeling wordt het aantal te realiseren plekken per gemeente bepaald. (2017:4 / 2018:7 =
cumulatief).
Hiervoor dient artikel 10 van de verordening te worden aangepast. Hierin moet worden opgenomen welke
voorzieningen worden geboden. Het betreft fysieke aanpassingen aan werkplek en werkomgeving. Uitsplitsing
van taken en aanpassingen in wijze van begeleiden, werktempo en arbeidsduur.
Daarnaast moet in de verordening worden geregeld welke voorzieningen worden aangeboden aan een
geïndiceerde voor beschut werk die nog geen dienstbetrekking heeft.
Voorgesteld wordt de hiervoor reeds beschikbare voorzieningen in de re-ïntegratieverordening zoals sociale
activering , scholing en persoonlijke ondersteuning aan te vullen met arbeidsmatige dagbesteding op grond van
de WMO en schuldhulpverlening.

Verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive.
Door een wijziging in de wet dient het college bij het opleggen van een boete altijd rekening gehouden te
worden met de beslagvrije voet. De gemeenteraad heeft bij verordening regels gesteld over verrekening van
een boete met een bijstandsuitkering voor die gevallen waarin de beslagvrije voet buiten werking werd gesteld.
Bij wijziging van de participatiewet was vergeten om de verplichting tot het opstellen van een verordening te
laten vervallen. Dit is met ingang van 1 januari 2017 alsnog geregeld. De verordening kan worden ingetrokken
omdat er geen rechtsgrond meer bestaat.
De wijziging en intrekking zijn van technische aard.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Met ingang van 1 januari 2017 zijn door middel van enkele wijzigingswetten in het kader van de
Participatiewet enkele maatregelen in werking getreden met consequenties voor de uitvoering van
de Participatiewet en onze verordening.
Verder kunnen als gevolg van de wijziging van de regeling bestuurlijke boete met ingang van 1
januari 2017 van rechtswege geen rechten meer ontleend worden aan de “Verordening Verrekenen
Bestuurlijke boete bij Recidive.
Wat ging er aan vooraf
Vanwege landelijk achterblijvende realisatie van het aantal arbeidsplaatsen voor beschut werk is
met ingang van 1 januari 2017 wettelijk bepaald dat inwoners zelf een indicatie beschut werk
kunnen aanvragen. Bij ministeriele regeling wordt het aantal te realiseren plekken per gemeente
bepaald.
De gemeenteraad heeft bij verordening regels gesteld over verrekening van een boete met een
bijstandsuitkering voor die gevallen waarin de beslagvrije voet buiten werking werd gesteld. Bij wijziging van de
participatiewet was vergeten om de verplichting tot het opstellen van een verordening te laten vervallen. Dit is
met ingang van 1 januari 2017 alsnog geregeld. De verordening kan worden ingetrokken omdat er geen
rechtsgrond meer bestaat.
Hoe informeren we de inwoners?
De verordening zal ten behoeve van de uitvoering aan de Werkplein Drentse Aa ter beschikking worden
gesteld. De wijzigingsverordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en is op overheid.nl te
raadplegen
Wanneer inwoners zich melden voor een uitkering dan worden zij op hun rechten gewezen door de
WPDA. Verder zijn belangenorganisaties voor deze doelgroep op de hoogte van deze nieuw
wetgeving, zij attenderen hun doelgroep ook op deze veranderingen.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Met terugwerkende kracht per 1-1- 2017.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
.Het Rijk stelt jaarlijks voldoende middelen beschikbaar om een opbouw te realiseren van het
aantal mensen dat met loonkostensubsidie werkzaam kan zijn.
De kosten voor de voorzieningen WMO en Schuldhulpverlening is afhankelijk van het aantal
inwoners wat een indicatie krijgt voor nieuw beschut en welke voorziening toegepast wordt. Dit is
maatwerk, dwz. afhankelijk van iemands zijn persoonlijke omstandigheden. Binnen
bovengenoemde taakvelden zijn hiervoor middelen beschikbaar, waarbij de hoofdlijn is dat dit
binnen de Rijksmiddelen moet worden uitgevoerd.
Omdat het maatwerk is, is het niet mogelijk om hoeveel financiële middelen het gaat. In ieder geval
gat het om een klein aantal inwoners. De budgetten veranderen hier niet door. Het gaat erom, dat
op een andere wijze de inwoners die ondersteuning nodig heeft, in beeld komen en in aanmerking
komen voor een voorziening.

Per te innen recidiveboete levert de wijziging van de Fraudewet een bescheiden renteverlies op.
Met het bovenstaande is rekening gehouden binnen de begroting 2018 van de WPDA

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 21
Betreft: Wijzigingen verordening re-integratie i.v.m. wijzigingen Participatiewet

De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

B E S L U I T:
1.
2.

De re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 intrekken en de reintegratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2017 vaststellen.
De verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive gemeente Tynaarlo 2015 intrekken.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en met terugwerkende kracht tot en
met 1 januari 2017.

Vries, 19 december 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

