
 
 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Vaststelling Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017(a) en Re-
integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017 (b)  
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2017  
 
 

b e s l u i t: 

 

 
vast te stellen de volgende verordeningen: 
 

a. De Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017 vast te stellen, 
onder intrekking van de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 
2015; 

b. De Re-integratieverordening Participatiewet IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017 vast te stellen, 
onder intrekking van de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Bloemendaal 2015. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 20 april 2017 
 

 
  , voorzitter 
 
 

    , griffier 
 
Besluit raad: Aangenomen 
Stemmen voor: (18) unaniem  
Stemmen tegen:  
Afwezig: 1 (LB, Wehrmeijer) 
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Voorgesteld besluit 

 
Als gevolg van gewijzigde wetgeving moeten de Maatregelenverordening en de Re-

integratieverordening worden geactualiseerd. De ‘verordening bestuurlijke boete bij recidive 

Bloemendaal 2015’ vervalt van rechtswege.  
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
 
Aanleiding: 

Per 1 januari 2017 zijn de ‘Verzamelwet SZW 2017’ en de ‘Wet tot wijziging van de Participatiewet en  
enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en het openstellen van de  

Praktijkroute’ in werking getreden. Als gevolg hiervan moeten de Maatregelenverordening en de Re-   

integratieverordening worden gewijzigd. De ‘verordening bestuurlijke boete bij recidive Bloemendaal  

2015’ vervalt van rechtswege en is verwijderd van ‘overheid.nl’.  
 
Beoogd effect: 
De doelstelling is het voldoen aan de wettelijke juistheid van de verordeningen. Dit is met name bij de 
gewijzigde grondslagen en het verwijderen van de no-riskpolis. Inzake het artikel over beschut werk (re-
integratieverordening) zijn wij wettelijk verplicht te melden hoe wij omgaan met de beleidsvrijheid om 
invulling te geven over het wel of niet invullen van meer beschut werk plekken dan wettelijk is verplicht, de 
voorzieningen die we hierbij inzitten en de volgorde van de wachtlijst zoals beschrijven in de verordening.  
Het effect is een juiste en werkbare verordening.  
 
Motivering 

 

Hieronder wordt beschreven welke wijzigingen in de verordeningen zijn verwerkt. 

 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017 

De wettelijke grondslag voor deze verordening is door de wetswijzigingen veranderd. Tot 1 januari  
2017 was de wettelijke grondslag artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdelen a en e van de  
Participatiewet. Vanaf 1 januari 2017 is de wettelijke grondslag artikel 8, eerste lid, aanhef en  
onderdelen a en d. De verordening is intern geëvalueerd en geconcludeerd is dat de verordening in de  
huidige vorm voldoet.  
 
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017 

 
Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor deze verordening is door de wetswijzigingen per 1 januari 2017 veranderd.     
Artikel 10b, vierde lid Participatiewet is vervangen door artikel 10b, vijfde en zevende lid van de  
Participatiewet. De artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onderdelen a, c, d en e van de Participatiewet én  
artikel 8a, tweede lid Participatiewet blijven gehandhaafd als grondslag. 
 
 Beschut werk 
 Artikel 9 van de re-integratieverordening gaat over de voorziening beschut werk. Met ingang van 1    
 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk geen keuze meer, maar zijn gemeenten verplicht om  
 beschut werk aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. Het UWV adviseert het college  
 welke personen zijn aangewezen op beschut werk. Naast het college kunnen mensen nu ook zelf een  
 advies beschut werk aanvragen bij UWV. Het aantal te realiseren beschut werkplekken is bij ministeriële  
 regeling vastgesteld per gemeente. 
 
 Als er in een jaar minder positieve adviezen beschut werk door UWV worden afgegeven dan landelijk    
 geraamd, vindt het Kabinet het acceptabel dat in dat jaar minder beschut werkplekken worden  
 gerealiseerd. Er kan immers van worden uitgegaan dat de behoefte lager is. 
 
 In de re-integratieverordening moet worden vastgelegd wat de werkwijze is als er in een jaar méér  
 positieve adviezen beschut werk door het UWV worden afgegeven dan waarmee in de landelijke  
 taakstelling rekening is gehouden. Hiervoor zijn twee opties: 
 
 1.Het aanbieden van meer beschutte plekken dan door het Rijk verplicht wordt gesteld. 
 2.Het inzetten van alternatieve voorzieningen. Aangegeven moet worden om welke voorzieningen het gaat. 
In bijgaande gewijzigde re-integratieverordening is opgenomen dat geen hoger aantal beschut werk  
dienstbetrekkingen wordt aangeboden dan door het Rijk verplicht wordt gesteld. De verplichte  
taakstelling voor het realiseren van beschut werkplekken is voor Bloemendaal in 2017 één werkplek en  
voor 2018 twee werkplekken. Het Rijk rekent met een gemiddeld bedrag van € 17.000 per werkplek     
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per jaar aan loonkostensubsidie wat ten laste van het BUIG-budget komt. Aanvullend hierop komt   
gemiddeld € 8.500 per werkplek per jaar voor werkbegeleiding en werkplekaanpassingen wat ten laste 
van het Participatiebudget komt. Om te voorkomen dat de kosten voor beschut werk zodanig cumuleren  
dat de middelen voor reguliere re-integratievoorzieningen drastisch ingekrompen moeten worden is  
gekozen om geen hoger aantal beschut werk dienstbetrekkingen in de verordening op te nemen dan het  
aantal van de taakstelling. Na afloop van het jaar kan, wanneer blijkt dat het aantal geïndiceerde ver uit  
komt boven de taakstelling, worden overwogen om de verordening op dat moment aan te passen. Als  
alternatieve tijdelijke voorzieningen (in te zetten tot het moment dat er ruimte is in de taakstelling)  
worden ‘sociale activering gericht op arbeidsinschakeling’ en de werkstage aangeboden. De kosten van  
deze voorzieningen worden betaald uit het Participatiebudget. 
 
Voor een uitgebreidere toelichting op beschut werk wordt verwezen naar de bijlage Beschut Werk   
(2017005979) 
 
No-riskpolis 
In de oude verordening was in artikel 12 bepaald onder welke voorwaarden een werkgever aanspraak kon   
maken op de no-riskpolis. Deze polis vergoedt de financiële schade voor werkgevers als een werknemer  
met loonkostensubsidie uitvalt, de werkgever loonbetaling plichtig blijft en de bepalingen van de Ziektewet 
niet van toepassing zijn. De no-riskpolis is sinds 2016 een landelijke polis, uitgevoerd door het  
UWV. Omdat het college geen no-riskpolis meer hoeft te verstrekken is dit artikel uit de verordening  
geschrapt. 
 
 
Politieke keuzeruimte 
 
Verordeningsplicht.   
 
 
Overwegingen van het college 
 
De verordening dient in overeenstemming te zijn met de wet.  
 
Middelen 
 
De financiële gevolgen van de wijzigingen in de re-integratieverordening zijn –behoudens de  

mogelijkheid om een hoger aantal dienstbetrekkingen te realiseren dan de taakstelling- niet te sturen  

door gemeentelijk beleid. De begroting en kosten inzake de wettelijke taken voor beschut werk worden  

jaarlijks in de begrotingscycli voorgelegd.   

 
Participatie en communicatie 
 
Door plaatsing op ‘overheid.nl’, bekendmaking in het lokale weekblad en door gerichte bekendmaking bij  
de doelgroep.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

 
De IASZ voert uit.  
 
 
 
Bijlagen 

 

2017005979 (bijlage: Beschut Werk) 
2017005988 (maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017) 
2017005989 (toelichting op de maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017) 
2017005990 (re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017) 
2017005998 (toelichting op de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Bloemendaal 2017) 
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 april 

2017 kan worden geagendeerd. 
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