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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 mei 2016  

Onderwerp:  RVS Afstemmingsverordening 

2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00920A98EA* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015. 

 

 

1 Inleiding 

Op 1 januari 2016 is  de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden.  

Uitkeringsgerechtigden die het Nederlands onvoldoende beheersen om in Nederland te 

kunnen werken, wordt de inspanningsverplichting opgelegd om hun taalniveau te 

verbeteren. Daarom wordt nu voorgesteld om in de afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 een artikel op te nemen om de bijstand te 

verlagen wanneer de inspanningsverplichting niet wordt nagekomen. Voorgesteld wordt 

een verlaging van twintig procent van de bijstandsnorm, die bij volharding in het gedrag 

wordt verlengd. 

 

Bij uitkeringsgerechtigden die niet acht jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd, geen 

diploma inburgering hebben of geen ander document kunnen laten zien waaruit blijkt dat zij 

de vaardigheden in de Nederlandse taal beheersen, wordt een toets afgenomen.  In het 

‘Besluit taaltoets Participatiewet’, waarin de taaltoets is uitgewerkt,  wordt het taalniveau 1F 

genoemd. Dat is vergelijkbaar met het niveau dat een inburgeraar moet hebben. Wie niet 

aan de eisen van de toets voldoet en zich onvoldoende inspant om de taal te leren, krijgt te 

maken met een verlaging van de uitkering van 20 procent. Wie blijft weigeren de taal te 

leren krijgt na zes maanden een verlaging van 40 procent en na 12 maanden volgt 100 

procent verlaging ‘voor onbepaalde tijd’.  Er wordt wel rekening gehouden met de mate  

van verwijtbaarheid en ‘dringende redenen’. Dit alles is in de wet zelf geregeld. Er is geen 

ruimte voor gemeentelijk beleid. De wet geldt tot 1 juli 2016 alleen voor nieuwe instroom, 

daarna voor alle bijstandsgerechtigden.   
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De aanleiding voor dit voorstel is dat niet in de wet geregeld is hoe de gemeente moet 

handelen als iemand bij wie de taaltoets moet worden afgenomen niet meewerkt. Het 

college is verplicht een toets af te nemen maar kan geen druk uitoefenen op de 

belanghebbende om daaraan mee te werken. In de bestaande afstemmingsverordening is 

hierin nu niet voorzien.  

 

De ervaring van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen  Leiden en Leiderdorp is dat 

het tot op heden niet is voorgekomen dat mensen niet meewerkten aan de toets. De 

verwachting is dat na 1 juli 2016, als de taaleis voor alle bijstandsgerechtigden geldt, het 

wel regelmatig zal gebeuren dat mensen niet verschijnen op een uitnodiging voor de 

taaltoets.  

 

De aanpassing van de Afstemmingsverordening is in gezamenlijkheid voorbereid met de 

gemeenten in de Leidse regio. De wijzigingen zijn door de gemeente Leiden aan de 

afdeling Juridische Zaken voorgelegd en akkoord bevonden. 

 

Na het vaststellen van de wijziging wordt de geconsolideerde verordening, de volledige 

tekst met aangebrachte wijziging, vastgelegd en gepubliceerd onder de naam 

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016. De integrale 

versie van de vastgestelde en bekendgemaakte regelgeving wordt gepubliceerd in de 

CVDR/Overheid.nl. 

 

2 Beoogd effect 

Het juridisch vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering wanneer de 

belanghebbende de uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel indien 

de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond. 

 
 

3 Argumenten 

1.1 

In verband met de invoering van de Wet taaleis voldoet de huidige 

afstemmingsverordening niet meer. 
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Er dienen enkele artikelen te worden aangepast in de afstemmingsverordening om 

maatregelen te kunnen treffen bij het niet nakomen van de verplichtingen in het kader van 

de Wet taaleis.  

 

1.2 

Biedt helderheid voor klanten. 

De verordening biedt klanten duidelijkheid over de voor hen geldende regels en de 

sancties die op het niet naleven van de regels staan. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

In artikel 2, derde lid aanhef en onder f. van de Participatie- en Inspraakverordening is 

bepaald dat geen inspraak wordt verleend indien in een eerder stadium reeds participatie 

of inspraak op het beleidsvoornemen is verleend, tenzij de afwijking naar aard en omvang 

in een later stadium ten opzichte van voornoemd beleidsvoornemen zodanig zijn dat een 

geheel ander beleidsvoornemen is ontstaan.  De Afstemmingsverordening Participatiewet 

2015 is op 9 december  2014 door de raad vastgesteld. Daaraan voorafgaand is de 

concept-verordening voor inspraak vrijgegeven. Er zijn geen reacties ontvangen.  

 

De twee reacties die in de gemeente Leiden hierop zijn geweest hebben niet geleid tot 

aanpassingen. De reacties zijn inhoudelijk ook in Leiderdorp meegenomen, gezien de 

samenwerking en afstemming tussen beide gemeenten. Beide inspraakreacties hebben 

geen aanleiding gegeven tot inhoudelijke wijzigingen van de verordening. 

De voorgestelde wijzigingen zijn voorgelegd aan de cliëntenraad Werk en Inkomen van 

Leiden en Leiderdorp. Er zijn geen vragen gesteld over de wijzigingen in de 

afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016. 

 

De huidige wijziging is niet van een zodanige omvang dat “een geheel ander 

beleidsvoornemen is ontstaan”. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Het besluit heeft geen gevolgen voor de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de verordening is verbonden met de evaluatie van het beleidsplan, waarvan 

de uitvoering is voorzien voor het derde kwartaal van 2016. De oplevering zal in het vierde 

kwartaal plaatsvinden. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- Wijzigingslijst Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 
- Gewijzigde Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 
- Raadsbesluit Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 

 
 


