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Adviesnota raad

Verordening Participatiewet

Samenvatting
In de Verordening Participatiewet moet een aantal technische en redactionele 
wijzigingen doorgevoerd worden als gevolg van wijziging van de Participatiewet 
per 1 januari 2017 en daarmee samenhangende wijzigingen in modelverordeningen 
van de VNG:
4 gemeentes zijn verplicht jaarlijks een bepaald aantal beschut werkplekken te 

realiseren;
4 de verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive is uit de Participatiewet 

geschrapt en daarmee uit de Verordening Participatiewet,
4 de no-riskpolis is geschrapt uit de Verordening Participatiewet in verband met het 

feit dat de duur en hoogte van de no-riskpolis wettelijk verankerd zijn in de Wet 
Harmonisering Instrumenten Participatiewet;

4 de begripsbepalingen 'peildatum' en 'bijstandsnorm' zijn gewijzigd c.q. opgenomen 
in de Verordening Participatiewet zoals voorgesteld in de model Verordening 
individuele inkomenstoeslag.

De Verordening Participatiewet mag uitsluitend door de raad worden vastgesteld en 
gewijzigd. Vandaar dat deze wijzigingen aan de raad worden voorgelegd.
Daarnaast moeten twee verordeningen ingetrokken worden, deze zijn overbodig 
geworden.

Beslispunten
1. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Participatiewet, 

zoals opgenomen in het raadsbesluit;
2. In te trekken de:

a. Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening, 
in werking getreden op 1 juli 2008;

b. Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Veldhoven 2004, 
in werking getreden op 1 januari 2004;

Inleiding
De Participatiewet is per 1 januari 2017 op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten 
zijn voortaan verplicht om 'beschutte werkplekken' aan te bieden, voorheen was dit 
een bevoegdheid. Dit is gewijzigd in de Verordening Participatiewet. Daarnaast is een 
aantal redactionele wijzigingen aangebracht in de Verordening Participatiewet door 
vervallen of gewijzigde bepalingen in de Participatiewet en/of daarmee 
samenhangende modelverordeningen van de VNG.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
Participatiewet



Beoogd effect
Een volledig en duidelijk juridisch kader scheppen voor de wijze waarop de gemeente 
uitvoering geeft aan de taken en verantwoordelijkheden van de Participatiewet.

Argumenten
1.1 Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2017 verplicht een bepaald aantal 

beschut werkplekken te realiseren
Tot 1 januari 2017 had het college de bevoegdheid om beschutte werkplekken aan te 
bieden aan personen uit de doelgroep. Met ingang van 1 januari 2017 is het college 
echter verplicht beschut werk aan te bieden aan personen van wie het college, op 
advies van UWV, heeft vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 
10b, eerste lid, van de Participatiewet). Die verplichting is begrensd: het aantal 
jaarlijks te realiseren beschutte werkplekken wordt bij ministeriële regeling bepaald.

1.2 In de verordening moet de raad vastleggen welke voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling worden aangeboden om het beschut werk mogelijk te 
maken

Om vast te stellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, gaat het 
college uit van het advies van het UWV. Deze personen krijgen een dienstbetrekking 
in een beschutte omgeving bij Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven GRWRE ('Ergon').

Daar waar deze personen bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden, zal 
het college hen faciliteren bij hun werkzaamheden door het inzetten van:
a. fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;
b. uitsplitsing van taken;
c. aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.
Dit zijn de gebruikelijke voorzieningen die nodig zijn om werkplekken geschikt te 
maken voor inwoners met een beperking. De inzet daarvan is maatwerk.

1.3 In de verordening moet de raad vastleggen welke voorzieningen worden 
aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking in een beschutte 
omgeving aanvangt

Als er meer personen met een positief advies van het UWV zijn dan het aantal 
dienstbetrekkingen dat beschikbaar is, dan biedt het college de in de Verordening 
Participatiewet genoemde voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling aan tot het 
moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt.

1.4 Er zijn (wettelijke) bepalingen vervallen dan wel (redactioneel) gewijzigd 
Door het per 1 januari 2017 vervallen van wettelijke bepalingen over verrekening van 
bestuurlijke boete bij recidive, vervalt van rechtswege ook de daarop gebaseerde 
bepaling in onze verordening. Daarnaast is de bepaling omtrent de no-riskpolis 
geschrapt in verband met het feit dat de hoogte en duur van deze polis wettelijk zijn 
bepaald in de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet. De begripsbepalingen 
'peildatum' en 'bijstandsnorm' zijn gewijzigd c.q. opgenomen zoals voorgesteld in de 
model Verordening individuele inkomenstoeslag. Hiermee zijn ze meer in 
overeenstemming gebracht met de uitvoeringspraktijk.

2.1 Deze verordeningen zijn niet langer geldend.
De genoemde verordeningen zullen worden ingetrokken omdat cliëntenparticipatie 
plaatsvindt binnen het forum 'Veldhoven aan Tafel'. Hierover is een en ander 
vastgelegd in de Nadere Regels voor Cliëntenparticipatie: Samenspraak Sociaal 
Domein. Deze regels zijn vastgesteld in 2015. Per abuis is destijds de Verordening 
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Veldhoven 2004 niet ingetrokken. Daarnaast is 
inmiddels ook in de regio besloten de cliëntenparticipatie van de sociale
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werkvoorziening op te nemen in de reguliere cliënteninspraak. Daarom wordt ook de 
Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Werkvoorziening hierbij ingetrokken.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Het artikel omtrent beschut werk wijkt af van de in 2015 door de 
Raad vastgestelde kaders op het gebied van beschut werk.
Op 14 juli 2015 zijn door de Raad de Kaders Beschut Werk en arrangementen op het 
gebied van maatschappelijke participatie vastgesteld. Hierbij is gekozen om voor 
personen met een loonwaarde onder de 500Zo te kiezen voor maatschappelijke 
participatie in plaats van beschut werk. Dit strookt niet met het nieuwe artikel over 
beschut werk in de Verordening Participatiewet. Echter was er destijds nog sprake 
van een bevoegdheid van het college om beschut werk aan te bieden en daar zelf 
nadere invulling aan te geven. Inmiddels is het, zoals reeds vermeld, met ingang 
van 1
januari 2017 een wettelijke verplichting om beschut werk aan te bieden aan 
alle personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Financiën
Aan de wijzigingen zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en de uitvoerende 
afdelingen worden geïnformeerd over de technische wijzigingen. Over het besluit 
vindt geen externe communicatie plaats.

Uitvoering I planning
Na het raadsbesluit wordt de verordening gepubliceerd en treedt daarmee in werking.

Bijlagen
4 Raadsbesluit

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

In de oordeelsraad van 5 september jl. is dit agendapunt niet behandeld. Dit agendapunt 
wordt doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering op 26 september 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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