
Memo m.b.t. aanpassingen re-integratieverordening naar aanleiding van bespreking 
gemeenteraad 
 
Naamwijziging verordening wijzigen: Weesp en Wijdemeren schrappen 
Inhoudelijk zijn de verordeningen van de drie gemeenten vergelijkbaar. Weesp heeft de verordening 
laten vaststellen onder de naam: “Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag 
Weesp 2015”. 
Het college heeft besloten dit ook voor gemeente Stichtse Vecht aan te passen in de naam: 
Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag Stichtse Vecht 2015”. De benaming 
komt door het stuk en door het raadsvoorstel regelmatig voor. Dit is aangepast. 
 
Kijken naar mogelijke onjuiste verwijzing artikel 31.2 onder j 
Artikel 31.2 onder j van de Participatiewet, gaat over de maximale vrijlating van premies als zijnde 
inkomen voor de participatiewet. Dit zegt niets over de hoogte van een premie. De verwijzing in de 
toelichting is dan ook juist. 
Het bedrag van € 300 riep vragen op. In de huidige verordening is gesteld dat het bedrag in een 
beleidsregel door het college wordt vastgesteld. In die beleidsregel is de hoogte van het bedrag max. 
€ 150 per maand met een maximum van € 1500 per jaar. Met de huidige verordening wordt dit bedrag 
in de verordening opgenomen (had ook via beleidsregel gekund, maar daar is niet voor gekozen, de 
modelverordening is hierin gevolgd) en wordt dus gesteld op € 300 voor een periode van 6 maanden. 
We geven prioriteit aan werk en daarom is de € 150 per maand verlaagd naar € 300 per 6 maanden. 
 
Bij budgetplafond “het college” wijzigen in “de raad” 
De raad heeft budgetrecht ten aanzien van het re-integratiebudget. Door de raad ook budgetrecht te 
geven ten aanzien van onderdelen van het re-integratiebudget, is dat eigenlijk dubbel op. Het feit dat 
de raad op de hoogte wil zijn over het al dan niet stellen van een plafond is begrijpelijk. Zodra het 
college eventueel budgetplafonds wil instellen voor verschillende voorzieningen zal zij de raad 
daarover informeren. Het college heeft besloten de verordening niet aan te passen. 
 
Onvoldoende ingegaan op advies WMO raad 
Het college vindt dat er wel voldoende ingegaan is op het advies van de WMO-raad. Alleen ten 
aanzien van de suggesties (o.a. basisinkomen) wordt aangegeven dit te betrekken bij de verdere 
uitwerking.  
 
Artikel 4.4, voorziening vervangen door persoon zodat eenduidigheid ontstaat in de tekst 
Sub e wijkt af van de andere subs. Dit is juist, daar het in sub e om de voorziening gaat die niet meer 
passend is voor de persoon. Tekst moet volgens het college zo blijven. 
 
Definitie arbeidsvermogen 
In de beantwoording van vragen van Stichtse Vecht beweegt is hier het volgende over gezegd: Een 
persoon met een loonwaarde van meer dan 20%. Dit heeft te maken met de inzet van instrumenten 
zoals weergegeven in de participatienota. Mensen met een loonwaarde van minder dan 20% komen 
in aanmerking voor dagbesteding, sociale activering, zorg en of hulp. Dat komt niet ten laste van het 
re-integratiebudget, maar van middelen Wmo of Welzijn. 
 
 
  


