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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
Vaststellen van de Re-integratieverordening 2012 
 
Inleiding 
De uitvoering van de sociale zekerheidsregelingen Wet werk en bijstand (WWB), Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 
is aan de gemeente (het college van B en W) gedelegeerd. Daaronder valt ook het re-integreren 
naar een zelfstandige bestaansvoorziening van mensen die hierover niet beschikken en meestal 
afhankelijk zijn van een uitkering. Concreet omvat deze doelgroep personen met een bijstands-, of 
Algemene nabestaandenwet-uitkering dan wel personen met een andere uitkering op 
minimumniveau en niet-uitkeringsgerechtigden.   
 
Op 1 januari 2012 wordt de Wet werk en bijstand (WWB) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd 
waaronder het opnemen van belangrijke onderdelen van de Wet investeren in jongeren in de WWB. 
De Wet investeren in jongeren (WIJ) zelf wordt per die datum ingetrokken. Grosso modo moet de 
aanpassing van de WWB worden gezien als voorbereiding op de invoering van de Wet Werken naar 
Vermogen. Deze invoering zal daadwerkelijk een jaar later plaats vinden op 1 januari 2013. Deze 
invoering betekent in de praktijk een ingrijpende wijziging van het sociale zekerheidsstelsel in die zin 
dat begeleiding naar regulier werk van de gemeentelijke doelgroep centraal komt te staan en meer 
accent krijgt dan maatschappelijke participatie, waarbij die doelgroep wordt uitgebreid met groepen 
mensen met een beperking die nu nog onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong 
vallen.  
Zowel de aanpassing van de WWB per 1 januari 2012 als de voorbereiding op de stelselherziening 
maken wijzigingen in de re-integratieverordening noodzakelijk. Om die reden hebben wij ervoor 
gekozen om uw raad een nieuwe re-integratieverordening 2012 ter vaststelling voor te leggen. 
 
Toelichting op de verordening 
De wijzigingen ten opzichte van de bestaande Re-integratieverordening WWB 2011 sommen wij 
hierna op met per punt een korte toelichting. 
 
1. In artikel 5 lid 1 is de sluitende aanpak scherper gedefinieerd. De belanghebbende die een 

aanvraag om uitkering indient en die in principe beschikt over de competenties kan aansluitend 
op een traject met als doelperspectief betaald werk of opleiding worden geplaatst. Dit is het 
Work First principe. Voor 2012 is deze vorm van re-integratie ingekocht.  
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2. Er is een nieuw artikel 6 toegevoegd dat ingaat op het bieden van of toeleiden naar scholing. 
Voor zover het jongeren betreft vinden wij het belangrijk dat zij een startkwalificatie hebben en 
geven daarom prioriteit aan het begeleiden naar kwalificerend onderwijs. Daarbij geven wij 
echter wel de ruimte om anders te beslissen als het evident is dat de jongere meer baat heeft bij 
werk op korte termijn.  
Ook wordt in dit artikel de verbinding gelegd met het beleid omtrent voortijdig schoolverlaters. 
Het regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) behandelt de doelgroep jongeren tot 23 jaar. Als 
zo’n jongere zich meldt overleggen wij met de leerplichtambtenaar. 

3. Artikel 7 beschrijft het beleid omtrent sociale activering. De rijksbijdrage voor re-
integratiemiddelen is in 2012 met 50 % ten opzichte van 2011 teruggebracht. Dit dwingt ons tot 
het maken van keuzes. Het begeleiden naar financiële onafhankelijkheid heeft in 2012 de 
voorkeur boven het doorbreken van sociaal isolement zonder direct uitzicht op werk. Toch 
betekent dit niet dat op dat vlak geen activiteiten zullen worden ontplooid. Trajecten sociale 
activering zullen worden aangeboden met vrijwilligerswerk als doel, maar ook hier is expliciet 
aandacht voor aanwezige potentie om door te groeien naar zelfredzaamheid. 

4. Een artikel over detacheringsbanen (artikel 8) is aan de verordening toegevoegd. 
Detacheringsbanen bieden de mogelijkheid om met bijvoorbeeld een sociaal 
werkvoorzieningsbedrijf afspraken te maken over werkgeverschap van het bedrijf en 
detachering van de werknemers (de cliënten van de gemeente) waarbij de inlener de loonkosten 
vergoedt. 

5. In artikel 11 is de mogelijkheid opgenomen om een eigen bijdrage in de kosten te vragen aan 
diegenen, die over voldoende (huishoud)inkomen beschikken. Hiermee worden met name de 
niet-uitkeringsgerechtigden bedoeld. De bijzonderheden hiervan, zoals de hoogte van de 
bijdrage en de inkomensgrens waarboven de bijdrage verlangd wordt, worden uitgewerkt in een 
beleidsregel. 

6. De inbedding van de categorie jongeren in de WWB met ingang van 1 januari 2012 heeft 
gevolgen voor de formulering van de doelgroep voor participatieplaatsen (artikel 10a WWB) –
additionele werkplekken, die gedurende een bepaalde periode kunnen worden vervuld met 
behoud van uitkering om de kansen op werk te vergroten. Deze regeling is niet toegankelijk voor 
jongeren gezien het uitgangspunt van het kabinet, dat jongeren niet in de bijstand thuishoren, 
maar op een opleiding of werk. Daarom is toegevoegd dat de regeling openstaat voor personen 
van 27 jaar en ouder. 

7. De regeling biedt ook uitzicht op een halfjaarlijkse premie. Dit is in artikel 13 opgenomen samen 
met een vrijlating van een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Uit dit artikel is de 
uitstroompremie verwijderd. De uitstroompremie was bedoeld als stimuleringmaatregel om 
betaald werk te aanvaarden en te behouden gedurende minimaal zes maanden. Wij staan 
echter op het standpunt dat het verwerven van regulier werk op zich al voldoende beloning 
inhoudt en dat de motivering niet moet afhangen van het vooruitzicht op een geldsom.  

 
Argumenten 
1. Het in de verordening neergelegde beleid sluit aan op de kernpunten van het 

collegeprogramma: versterken van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participeren in de 
samenleving door het vinden van werk. 

2. De verordening anticipeert op de komende stelselherziening door te kiezen voor betaald werk 
en scholing als doelen die met voorrang bereikt moeten worden met de inzet van het re-
integratiebudget. 

3. De verordening sluit aan op de wijzigingen van de Wet werk en bijstand, die op 1 januari 2012 
ingaan 
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Millenniumdoelen 
Het college vat onder het thema duurzaamheid drie aspecten: milieu, mensen, economische 
voorspoed (ofwel: Planet, People, Profit). Het thema ‘mensen’ wordt daarbij uitgelegd als: sociale 
cohesie en betrokkenheid versterken. Re-integratie bevordert de betrokkenheid met elkaar en de 
gemeenschap, versterkt de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van mensen en stimuleert daarbij 
welzijn en welvaart. Re-integratie is daarmee een uitwerking van de aspecten mensen en 
economische voorspoed. 
 
Kanttekeningen 
- Daar over de inhoud van de komende Wet Werken naar Vermogen nog niets bekend is is de 

kans groot dat in de loop van 2012 de verordening wederom moet worden bijgesteld. 
- De wijzigingen in de WWB bracht de noodzaak tot aanpassing van veel onderdelen in een kort 

tijdsbestek met zich mee. Met de cliëntenraad sociale zaken is geconstateerd dat het ondoenlijk 
is om alle wijzigingen vooraf door de cliëntenraad te laten bezien om een advies mee te geven. 
Daarom is afgesproken dat de cliëntenraad achteraf wordt geïnformeerd. 

 
 
17 januari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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