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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: RVS technische aanpassing 

verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2015 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005D2ABC9F* 
 

Beslispunten 

1. De Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2015 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort en voorgeschiedenis 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 

moesten diverse verordeningen en beleidsregels technisch-redactioneel worden 

aangepast, om ze in overeenstemming te brengen met de wet en de daarin 

gehanteerde terminologie. Dit proces is inmiddels grotendeels afgerond. De 

verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen dient echter nog wel te worden 

aangepast. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens wijzigingen in de 

functiebenamingen als gevolg van de reorganisatie in de gemeente Leiden in deze 

verordening te verwerken. 

1.b Samenhang beleidsvelden 

Het betreft een specifieke Werk & Inkomen-verordening. De wijzigingen zijn 

afgestemd met de gemeente Leiden en met de Adviesraad Werk en Inkomen 

Leiden-Leiderdorp. De verordeningen zijn in beide gemeenten inhoudelijk gelijk.  

 

2 Beoogd effect 

Het tekstueel in lijn brengen van de Verordening cliëntenparticipatie met de op 1 januari 

2015 in werking getreden Participatiewet. 

 
3 Argumenten 

1.1 Draagt bij aan zorgvuldige regelgeving 
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Door de “verouderde’ verordeningen redactioneel aan te passen aan de gewijzigde 

wetgeving, met correcte verwijzingen, dragen we bij aan een zorgvuldige overheid. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door uw raad zullen beide verordeningen worden gepubliceerd in de 
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Er vloeien geen directe kosten voort uit de aanpassing. De in artikel 6 genoemde jaarlijkse 

vergoeding is overigens meegenomen in de dienstverleningsovereenkomst Werk en 

Inkomen Leiden-Leiderdorp 2015-2016.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: -  


