
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 

  

  

Voorstel: De kaders te stellen voor de uitvoering van de Participatiewet door het 

vaststellen van: 

1. de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 

2. de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 

3. de Verordening Individuele studiestoeslag 2015     
  

1 SAMENVATTING 

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de 

Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Tegelijkertijd worden met 

de Wet Maatregelen WWB 2015 wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten over een aantal zaken nadere regels opstellen 

in verordeningen. Een aantal verordeningen is op 16 december 2014 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Omdat er op diverse terreinen nog nadere regelgeving werd verwacht in de vorm 

van Amvb's en er ook op regionaal niveau nog afstemming moest komen op het gebied van 

arbeidsre-integratie, loonkostensubsidie en beschut werk, is de gemeenteraad voorgesteld de 

overige verordeningen op een later tijdstip vast te stellen. 

We zijn nu zo ver dat ook bovenstaande verordeningen aan de gemeenteraad kunnen worden 

voorgelegd. In het kader van de Participatiewet zijn dan alle verordeningen gereed, met 

uitzondering van de Verordening cliëntenparticipatie. Omdat in onze gemeente nog wordt 

nagedacht over de wijze waarop cliëntenparticipatie ook op andere terreinen zoals de 

jeugdzorg ingevuld moet worden, is het voorstel deze verordening nog aan te houden. De 

Verordening cliëntenparticipatie moet wel uiterlijk 1 juli 2015 vastgesteld worden. Tot die tijd 

blijft de bestaande verordening van kracht. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 8 van de Participatiewet moet de gemeenteraad de eerder genoemde 

verordeningen vaststellen. De Re-integratieverordening vervangt de bestaande verordening, 

maar volledig nieuw zijn de Verordening Loonkostensubsidie en de Verordening individuele 

studietoeslag. 



  

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

ledereen doet mee. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de re-integratie en 

participatie van alle bijstandsgerechtigden. Zowel voor de categorie die snel bemiddelbaar is, 

als voor de groep die geen kans meer maakt op een reguliere baan. Maar ook deze mensen 

willen we actief laten meedoen in onze samenleving bijvoorbeeld door het inzetten van 

vrijwilligerswerk of tegenprestatie. Ook de nieuwe doelgroep die op ons afkomt, 

werkzoekenden met een arbeidsbeperking, zullen we moeten ondersteunen bij het vinden van 

een passende baan. Waar nodig willen we ook zoveel mogelijk werkzoekenden een traject 

aanbieden bij de SWB om zodoende de kans op betaald werk in de toekomst te vergroten. 

Zoals eerder is aangegeven is voor nieuwe gevallen een dienstverband in het kader van de 

WSW vanaf 1 januari 2015 niet mogelijk. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Re-integratieverordening 2015 

De Re-integratieverordening is op een belangrijk onderdeel afgestemd met alle Twentse 

gemeenten. Dit onderdeel betreft de zogenaamde instrumentenkoffer of arbeids- 

instrumentarium. Hiermee wordt bedoeld het aanbod aan mogelijkheden dat gemeenten 

werkgevers in Twente kunnen doen als een werkgever bereid is iemand uit de bijstand of 

aanverwante regelingen in zijn of haar bedrijf een kans te bieden. 

In de praktijk komt het er dan op neer dat het voor een werkgever dan niet meer uitmaakt of de 

werkzoekende uit bijvoorbeeld Enschede of Hof van Twente komt. In beide situaties kan de 

werkgever onder andere een beroep doen op een loonkostensubsidie (zie verordening 

Loonkostensubsidie) die onder dezelfde condities wordt vastgesteld, dezelfde werkervarings- 

periode met behoud van uitkering of dezelfde no-riskpolis. 

Op weg naar een Twentse arbeidsmarkt is hier een grote stap gezet. Gelijktijdig moet worden 

vastgeld dat eigen gemeentelijke initiatieven hiermee zijn verdwenen, zoals de eenmalige 

werkgeverssubsidie, waar in onze gemeente toch goede ervaringen mee zijn opgedaan. 

In de re-integratieverordening staan wettelijke mogelijkheden die gemeenten kunnen 

toepassen om werkzoekenden terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Het college kan 

daarnaast ook nog andere keuzes maken die naar haar oordeel leiden tot uitstroom uit de 

bijstand. Een voorbeeld hiervan is onze personele inzet op het Werkplein de Gieterij in 

Hengelo. Twee medewerkers zijn op deze locatie actief in het benaderen van werkgevers, met 

als doel het plaatsen van onze werkzoekenden op nieuwe of openstaande vacatures. Het gaat 

hier met name om de mensen aan de bovenkant van de participatieladder. 

Voor mensen die meer hulp nodig hebben om een plek te veroveren op de krappe arbeids- 

markt wordt samengewerkt met de SWB. Met name mensen die in het midden staan op de 

participatieladder krijgen bij de SWB een traject aangeboden dat tot doel heeft werkzoekenden 

weer arbeidsfit te krijgen, waardoor ze vervolgens weer via het Werkplein aan een baan 

geholpen kunnen worden. Een traject bij de SWB heeft een looptijd van gemiddeld een jaar. 

Op maandbasis volgen gemiddeld 50 mensen een traject. 

Met de komst van de Participatiewet krijgen gemeenten ook te maken met een nieuwe 

doelgroep. Het gaat hier om mensen die vanaf 1 januari 2015 niet meer worden toegelaten tot 

de Wajong. Het zijn dus met name jongeren die een beperking of handicap hebben, maar ook 

wel mogelijkheden hebben om te werken. De gemeente wordt verantwoordelijk voor hun 

bijstandsuitkering maar ook voor het aan het werk helpen van deze jongeren. Geschat wordt 

dat er jaarlijks zo’n 25 jongeren in onze gemeente zich zullen melden voor ondersteuning. 

Deze jongeren kunnen niet meer in het kader van de Wsw worden geplaatst omdat de Wsw 

“op slot” gaat en zullen dus een plek moeten vinden op de reguliere arbeidsmarkt al of niet met 

een loonkostensubsidie. 
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Voor werkzoekenden die vanwege hun lichamelijke of geestelijke beperkingen een zodanige 

mate van begeleiding of werkplekaanpassingen nodig hebben, dat van een werkgever niet kan 

worden verwacht dat hij deze mensen een dienstverband aanbiedt, is er de mogelijkheid van 

beschut werk. Hiervoor is een beperkt budget toegevoegd aan het participatiebudget waardoor 

op jaarbasis slechts 1 persoon een dergelijke werkplek kan worden aangeboden. Omdat het 

erg lastig blijkt hoe hiermee in de praktijk moet worden omgegaan, is in Twente afgesproken, 

dat beschut werk wel wordt opgenomen in de verordening als een kan-bepaling maar dat 2015 

wordt gezien als een overgangsjaar. Plaatsing in het kader van beschut werk wordt derhalve 

op z'n vroegst pas in de tweede helft van 2015 mogelijk. 

Beëindiging Werkpremie 

De uitbreiding van de doelgroep en een sterk groeiend uitkeringsbestand met veel werk- 

zoekenden die ondersteuning nodig hebben om terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt, 

terwijl we gelijktijdig te maken krijgen met een afnemend participatiebudget, zijn aanleiding 

geweest om de huidige werkpremie niet meer in de verordening op te nemen. Ook de 

invoering van de tegenprestatie en het stimuleren van vrijwilligerswerk waar ook geen 

vergoeding tegenover staat is volgens het college een gegronde reden om de werkpremie af te 

schaffen. Met deze besparing, ruim € 40.000 kunnen nu meer werkzoekenden een opleiding 

volgen of op andere wijze geholpen worden terug te keren op de arbeidsmarkt. Ook in Borne 

en Hengelo kent men geen werkpremie meer. Uitkeringsgerechtigden uit de drie gemeenten 

die een traject volgen bij de SWB worden nu op dezelfde wijze behandeld. 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 

De loonkostensubsidie is een instrument om werkgevers te stimuleren werknemers in dienst te 

nemen die (nog) niet in staat zijn een volledige loonwaarde van 100% te verdienen. Middels 

een onafhankelijk methode, waar in Twente op dit moment nog geen keus in is gemaakt, wordt 

vastgesteld welke loonwaarde iemand heeft. Is de loonwaarde bijvoorbeeld bepaald op 70% 

van het minimum, dan betaalt de werkgever 100% WML en ontvangt hij van de gemeente een 

loonkostensubsidie van 30%. Na bepaalde tijd wordt de loonwaarde opnieuw vastgesteld en 

de loonkostensubsidie aangepast. Op dit moment is nog niet bekend welke methode in Twente 

wordt gekozen. 

Verordening individuele studietoeslag 2015 

Deze toeslag komt overeen met de toeslag die momenteel wordt toegepast in de Wajong. Voor 

de jongeren die tot de doelgroep worden gerekend, die studeren en geen toegang tot de 

Wajong meer hebben is de gemeente nu verantwoordelijk. Het bedrag is in geheel Twente 

vastgesteld op € 850,- per jaar. 

4.C Wat mag het kosten? 

Basis educatie budget € 86.000 

Basis educatie volledige inkoop diverse niveaus taal/rekenen bij ROC van Twente 

Re-integratiebudget 2015 € 405.000 

Geschatte uitgaven 2015: 

Personeel directe bemiddeling Werkplein € 50.000 

Trajecten SWB inc!. werkintake (incl. nieuwe doelgroep) € 190.000 

Medische keuringen (A&K en UWV) € 20.000 

Scholing en overige trajecten (incl. nieuwe doelgroep) 

Jobcoaching 

Beschut werk 

40.000 

20.000 

32.000 

Werkplein (overhead) 5.000 

Overige kosten onvoorzien 9.000 

Jongerentrajecten 18.000 

De Uitdaging 10.000 

€ 

€ 

€ 

€ 

Reiskosten + overige € 11.000 

€ 

€ 

€_10.000 

€ 

Totaal 405.000 
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Deze raming blijft binnen de begroting voor 2015 (66232000/2010) 

4.D Wat is het alternatief? 

De verordeningen moeten worden vastgesteld. Het niet vaststellen is dus geen alternatief. 

Inhoudelijk kunnen er wel andere keuzes gemaakt worden. 

4.E Wat is het risico? 

Een actief re-integratiebeleid voor een hele brede doelgroep kan tot gevolg hebben dat de 

kosten gemakkelijk worden overschreden. Dit kan echter ook een voordelig effect hebben op 

de kostenpost voor de betaling van de bijstandsuitkeringen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na vaststelling treden de verordeningen met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 

2015. 

5 COMMUNICATIE 

De verordeningen zullen op gebruikelijke wijze ter inzage worden gelegd en via de bekende 

kanalen worden gepubliceerd. Het cliëntenpanel is inmiddels geïnformeerd. Cliënten worden 

via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden en persoonlijk geïnformeerd als er sprake is van 

een wijziging van de uitkering. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

    

  

   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

M. Nauta-van Moorsel MPM 
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Behandeld door e nkomen en zorg 

Datum besluitvorming door B&W 6 jenuari 2015 

Bijagen Geen 

Terinzage gelegde stukken Geen 

(geanonimiseerd)

  
  


