Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel
Onderwerp
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2018
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Commissie
Sociaal Domein
Portefeuillehouder
F.W.H. van Liempdt
Organisatie onderdeel
Toegang
E-mail opsteller
Else.Breukelman@stichtsevecht.nl

18 december 2018
Datum commissievergadering

Telefoonnummer opsteller
0346254114

27 november 2018
Registratie nummer
Z/17/123742-VB/18/09832

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2018 vast te stellen.
Samenvatting
Op grond van de Participatiewet (artikel 8 lid 1 onder a en d Participatiewet) dient de
gemeenteraad een verordening vast te stellen waarin regels worden gesteld met
betrekking tot het verlagen van de bijstand. Op 1 januari 2017 is de Participatiewet op
een aantal punten gewijzigd, waaronder de invoering van de Wet Taaleis en de wettelijke
grondslag van de verordening. Ook is ons eigen agressieprotocol aangepast. Deze wetswijzigingen
maken het aanpassen van de Afstemmingsverordening uit 2015 noodzakelijk. Deze verordening
heeft betrekking op het schenden van de arbeidsverplichtingen, onvoldoende besef van
verantwoordelijkheid en agressie.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Als een belanghebbende zijn verplichtingen die zijn opgelegd in het kader van re-integratie niet
nakomt, dan kan het college de uitkering verlagen. In de Participatiewet is de verlaging van de
bijstand geregeld indien het geüniformeerde arbeidsverplichtingen betreft (zoals bijvoorbeeld het niet
aanvaarden van geaccepteerde arbeid). In de verordening zijn schendingen beschreven van niet
geüniformeerde verplichtingen, tevens is hierbij aangegeven welke maatregelen in deze situaties
worden toegepast. Het beoogde effect van zowel de wet als de verordening is om belanghebbenden
zich te laten houden aan de verplichtingen die aan het recht op uitkering zijn verbonden.
De verlaging wordt afgestemd op de omstandigheden van belanghebbende, de ernst van de
gedraging en de mate van verwijtbaarheid.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
In de Participatiewet (artikel 8, eerste lid aanhef en onderdeel a en d) is bepaald dat de
gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het verlagen van bijstand. In de
IOAW/IOAZ is dit geregeld in artikel 35.
Argumenten
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving zoals de inkeerregeling, de invoering van de Wet
Taaleis moet de verordening uit 2015 worden aangepast.
De beleidsregels zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad
heeft een positief advies uitgebracht.
Kanttekeningen
Indien de nieuwe verordening niet in werking treedt kunnen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de
gemeentelijke uitvoering en de wet- en regelgeving.
Communicatie
De verordening komt op de website overheid.nl en op de gemeentelijke site. Daarmee is de
verordening voor een breed publiek inzichtelijk.
Financiën, risico’s en indicatoren
De verordening valt binnen de kaders van de Participatiewet, en daarmee binnen de begroting. De
vaststelling van de Afstemmingsverordening heeft geen directe financiële consequenties en is budget
neutraal.
Vervolg
N.v.t.
30 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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