
 

Pagina 1 van 2 rb
s
 W

ijz
ig

in
g

s
b

e
s
lu

it
 

A
fs

te
m

m
in

g
s
v
e
ro

rd
e
n

in
g
/W

J
1
 

 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

 

gelet op: 

 

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018; 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022; 

- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 24 januari 2023; 

 

Besluit tot Wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 

Stichtse Vecht 2018, 1e wijziging 

 

Artikel I. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018  

A. Aan artikel 1, eerste lid, van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 

Stichtse Vecht wordt voor de verwijzing naar begrippen toegevoegd de Wet inburgering 

2021.  

 

B. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018 wordt 

uitgebreid met artikel 16a, luidende:  

16a. Samenloop Wet Inburgering 2021, Participatiewet en Awb 

1. Als een inburgeringsplichtige die een bijstandsuitkering (Pw) ontvangt zich niet houdt aan 

verplichtingen en afspraken uit het Plan Inburgering en Participatie (PIP), waarin de 

nadruk ligt op het bevorderen van participatie en het verkleinen van de afstand tot de 

arbeidsmarkt, vindt bij voorkeur verlaging van de uitkering plaats op grond van artikel 18 

Pw en de artikelen uit deze verordening. Het gaat hierbij om verplichtingen en afspraken 

anders dan in het aanbod in de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). De 
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gemeente legt voor dezelfde gedraging dan geen bestuurlijke boete op grond van de Wet 

inburgering 2021 op.  

2. Als een inburgeringsplichtige die een bijstandsuitkering (Pw) ontvangt zich niet houdt aan 

verplichtingen en afspraken in het PIP, waarin de nadruk ligt op het vergroten van de 

taalbeheersing en aan overige afspraken en verplichtingen in het PIP, legt de gemeente 

bij voorkeur een boete op grond van de Wet Inburgering 2021 op. De gemeente verlaagt 

in dat geval voor dezelfde gedraging de bijstandsuitkering niet. 

3. Bij de keuze tussen i) handhaving op grond van de Pw door een verlaging van de 

uitkering en ii) handhaving op grond van de Wet Inburgering 2021 via een boete weegt 

de gemeente ook af welke wijze van handhaving, rekening houdend met de gevolgen 

hiervan voor de inburgeringsplichtige, naar haar oordeel het best bijdraagt aan het 

beoogde effect, te weten het succesvol voltooien van het inburgeringstraject.  

4. In de brief aan de inburgeringsplichtige vermeldt de gemeente of er een boete op grond 

van de Wet Inburgering 2021 wordt opgelegd of dat de uitkering wordt verlaagd op grond 

van de Pw.  

5. Wanneer de inburgeringsplichtige een boete op grond van de Wet Inburgering 2021 

wordt opgelegd in de periode dat de gemeente verantwoordelijk is voor het financieel 

ontzorgen op grond van artikel 56a Pw, dan kan de gemeente de boete met de uitkering 

verrekenen. De gemeente houdt hierbij rekening met een fictieve draagkracht van 5 

procent van bijstandsnorm die van toepassing is, inclusief vakantietoeslag. 

 

Artikel II.  Inwerkingtreding gewijzigde Afstemmingsverordening Participatiewet, 

IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018 

De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie van dit 

wijzigingsbesluit. 

 

Artikel III.  Citeertitel 

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Besluit tot wijziging van de 

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018, 1e wijziging. 

 

7 februari 2023 

 

Griffier 

B. Espeldoorn-Bloemendal 

Voorzitter 

drs. A.J.H.T.H. Reinders 

 


