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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 9 oktober 2014 

Onderwerp:  RBS Beleidsplan  

Participatiewet 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 7 oktober 2014, nr. Z/14/004375/12040; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 27 oktober 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel  147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Ter uitvoering van de  Participatiewet het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te 

stellen en daarmee in te stemmen met: 

a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, 

bij voorkeur naar regulier werk; 

b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie op een andere wijze te 

ondersteunen; 

c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB; 

d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar te beleggen bij Project 

JA; 

e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling het 

accent te leggen op de doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het 

Wettelijk Minimumloon; 

f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie, no riskpolis en 

beschut werk; 

g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3 uitgestroomde WSW-

medewerkers; 

h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel plafond in te bouwen; 

i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratie-instrumenten te blijven inzetten; 

j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale activering af te schaffen; 
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k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen; 

l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren; 

m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers, werknemers, UWV en de 

overige gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het 

nog op te richten Werkbedrijf; 

n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en eventuele mutaties in de 

rijksmiddelen; 

o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te stellen, waarbij het 

door het rijk aangeleverde kader als basis dient. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 17 november 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 


