College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: advies verordeningen Participatiewet

Weesp, 25 november 2014

Geachte heer Tuning,
Hierbij ontvangt u het advies van Wmo Adviesraad Weesp inzake de verordeningen Participatiewet
Stichtse Vecht, Weesp. Wijdemeren .
Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties een bijdrage aan te leveren aan de kwaliteit en
uitvoerbaarheid van de verordeningen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
namens de Wmo Adviesraad Weesp,

Hans Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. Dekker
mw. A. Dril (adril@weesp.nl)
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Advies en overwegingen
Inleiding
Bij brief van 31 oktober 2014 heeft u de Wmo Adviesraad (hierna: de Adviesraad) gevraagd te
adviseren over :
Verordeningen inzake de Participatiewet Stichtse Vecht, Weesp. Wijdemeren
● Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015
● Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015
● Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.
Algemeen
De Wmo Adviesraad Weesp beperkt zich in haar advies tot de hoofdlijnen van de verordeningen. Wij
realiseren ons dat veel van hetgeen in de verordeningen is opgenomen wettelijk bepaald is. Wij
waarderen het dat het College een inhoudelijke mondelinge toelichting op de verordeningen heeft
gegeven.

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015
Algemeen
Het gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet is het actief bevorderen van participatie voor allen
met een potentiële voorwaarde van meer dan 40 % van het minimumloon. De Wmo Adviesraad
ondersteunt deze doelstelling, maar constateert dat de verordening Tegenprestatie hier niet perse
mee in overeenstemming is. Alles hangt af van de uitvoering: maatwerk is noodzakelijk. Dit vraagt
om een duidelijke opdrachtbeschrijving voor de uitvoeringsorganisatie. Casuïstiekbesprekingen
kunnen bijdragen aan visieontwikkeling en eenduidigheid in de uitvoering.
De Adviesraad is van mening dat mensen moeten worden verleid tot participatie en het doen van
vrijwilligerswerk. Straffen door middel van opleggen van sancties helpt niet. Wat wij missen is een

visie van de gemeente op verleiding. De prestatie moet bijvoorbeeld nuttig zijn voor iemand en een
sociale context bieden. Een dergelijke visie kan goed worden ontwikkeld in samenhang met het
Wmo-beleid.
Specifieke vragen en opmerkingen
Artikel 2a: “De werkzaamheden moeten er toe leiden dat iemand de nodige ervaring op doet om
later aan het werk te kunnen gaan, maar het mag niet tot re-integratie leiden. “
De Adviesraad realiseert zich dat dit artikel gebaseerd is op de wet, maar vindt het geen zinnige
formulering. Het gaat er om dat iemand zo snel mogelijk weer aan het werk komt. Als dat via
vrijwilligerswerk gebeurt is dat prima. De Adviesraad adviseert een andere formulering te zoeken.
Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015
Algemeen
De verordening is duidelijk. Bij de uitvoering ligt bureaucratie op de loer. De Adviesraad pleit voor
een marginale adequate toetsing van aanvragen om de uitvoeringskosten te beperken. Het gaat bij
deze regeling om relatief beperkte toeslagen.
Niet duidelijk is door wie deze verordening straks wordt uitgevoerd en wat de rol van het wijkteam
hierbij is.
Specifieke vragen en opmerkingen
Artikel 3:
“ Gaat het inkomen van een persoon gedurende (een deel van) de referteperiode de toepasselijke
bijstandsnorm maandelijks met ongeveer € 5 of meer te boven, dan is geen sprake meer van een
marginale overschrijding van de bijstandsnorm die niet aan toekenning van een individuele
inkomenstoeslag in de weg staat “
De Adviesraad is van mening dat € 5,- per maand wel onder de noemer marginaal valt. De
Adviesraad adviseert om hier een norm van10% te hanteren.
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.
Algemeen
Het is de inzet en het belang van de Gemeente om mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
De Gemeente heeft daarvoor een goede strategie nodig. Mensen zonder werk moeten begeleid
worden in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van werk of zinvolle
activiteiten en daarin gefaciliteerd worden. Het opleggen van sancties is meer een stok achter de
deur. De Adviesraad adviseert de Gemeente om zich sterker te richten op de nodige activiteiten om
mensen naar werk te begeleiden.
De verordening biedt voldoende ruimte in de toepassing van de regels om maatwerk te leveren. Om
dit goed te kunnen doen is een cultuuromslag nodig in de uitvoeringsorganisatie. Doelmatigheid
moet centraal staan bij de toepassing van deze verordening in plaats van rechtmatigheid. Dit vraagt
veel van de competenties van medewerkers en een zekere mate van vrijheid in het toepassen van
de regels. Echter zonder dat dit leidt tot willekeur.
Conclusie
De Adviesraad adviseert positief ten aanzien van de voorgelegde verordeningen, met de
aantekening dat het resultaat staat en valt met de uitvoering. Wij adviseren de gemeente daarom

werk te maken van twee aspecten:
- Concreet uitwerken van maatregelen die mensen ertoe verleiden om aan het werk te gaan.
- Werk te maken van een cultuuromslag gericht op een doelmatige toepassing van de
verordeningen.
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