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Beantwoording inspraakreacties  
 
 
Voorstel aan burgemeester en wethouders van Leiden betreffende de beantwoording van de 
inspraakreacties inzake ‘inspraak concept re-integratieverordening Participatiewet 2017’ 
 
Inleiding 
Er is een nieuwe (concept) re-integratieverordening Participatiewet opgesteld omdat in Holland 
Rijnland gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over een eenduidige werkgeversbenadering en omdat 
de Participatiewet is gewijzigd.  
 
Procedure 
Het College heeft op 21 maart 2017 de concept re-integratieverordening Participatiewet 2017 voor 
inspraak vastgesteld. Deze conceptverordening lag zes weken, van 22 maart tot 3 mei 2017, ter 
inzage voor inspraak bij de balies van het Stadhuis en Stadbouwhuis en stond op de gemeentelijke 
website. Tevens is advies gevraagd aan de Adviesraad WMO. Alleen de Adviesraad WMO heeft 
gereageerd. 
 
 
Thematisch overzicht van de inspraakreactie(s) 

1. Duiden van het begrip ‘voorziening’ 
2. Ontbreken onderdeel over indienen van klachten en/of bezwaren 
3. Opnemen mogelijkheid van een arbeidsdeskundig/belastbaarheidsonderzoek 
4. Wel bevoegdheden en geen verplichtingen in de verordening 
5. Budgetplafond en bevoegdheid 
6. Scheppen van eenduidigheid ontbreekt 
7. Premie participatieplaats en armoedeval   
8. Verdringing 

 
 
Ingekomen reacties 
 

 
Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

1 
 

Thema: Duiden van het begrip ‘voorziening’ 
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
 
De formulering van artikel 5, 
eerste lid zou zo kunnen worden 
uitgelegd dat iemand die in de 
toekomst alleen aan het werk 
kan met een voorziening van het 
UWV niet voor sociale activering 
in aanmerking komt. 

In de verordening wordt gesproken 
over een ‘voorziening’ bij artikel 5.1 
en niet zoals wordt voorgesteld door 
de Adviesraad om  ‘voorziening op 
grond van de Participatiewet’ omdat 
het hier gaat om een artikel dat een 
onderdeel is van de re-
integratieverordening Participatiewet 
en daarmee betrekking heeft op de 
Participatiewet. 
  

geen 
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Thema: Ontbreken onderdeel over indienen van klachten en/of bezwaren 
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
 
In de verordening ontbreekt 
iedere verwijzing naar een 
klacht- en of bezwaarprocedure 

De Adviesraad WMO Leiden geeft in 
haar reactie zelf al aan dat het 
ontbreken van een onderdeel over 
indienen van klachten en/of bezwaren 
waarschijnlijk te maken heeft met het 
feit dat de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is. Dit 
klopt, de Awb is van toepassing en 
opname van een onderdeel over 

geen 



 2 

 
Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

indienen van klachten /of bezwaren is 
daarom overbodig.   
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Thema: Opnemen mogelijkheid van een arbeidsdeskundig/ belastbaarheidsonderzoek  
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
 
Suggestie: mogelijkheid bieden 
van een arbeidsdeskundig of 
belastbaarheidsonderzoek 

De adviesraad WMO Leiden stelt voor 
dat de cliënt de mogelijkheid krijgt om 
een arbeidsdeskundig/ 
belastbaarheidsonderzoek te laten 
doen. De wet biedt deze mogelijkheid 
al. De cliënt kan zelf bij het UWV een 
aanvraag Beoordeling 
Arbeidsvermogen indienen. 

geen 

4 
 

Thema: Wel bevoegdheden en geen verplichtingen in de verordening  
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
In de verordening staan 
bevoegdheden van het college 
maar geen verplichtingen. 

In de verordening zijn inderdaad veel 
‘kan-bepalingen’ opgenomen. Op 
grond van de wet ondersteunt het 
college de doelgroep bij re-integratie. 
In de verordening zijn  de 
verschillende vormen van 
ondersteuning uitgewerkt. Artikel 10 
over beschut werk is wel dwingend 
geformuleerd. 

geen 
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Thema: Budgetplafond en bevoegdheid 
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
Is het opnemen van een 
budgetplafond een bevoegdheid 
De Participatiewet noemt een 
budgetplafond niet expliciet als 
een voorwaarde. 

Het klopt dat het opnemen van een 
budgetplafond geen voorwaarde is. 
Het budgetplafond is 
alleen aan de orde wanneer het 
budget voor re-integratieactiviteiten 
wordt overschreden en dit financiële 
problemen met zich mee gaat 
brengen voor de gemeente. zie ook 
de toelichting op artikel 2  

geen 

6 
 
Thema: Scheppen van eenduidigheid ontbreekt 
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
 
De verordening ‘schept geen 
eenduidigheid’  
 

De eenduidigheid van instrumenten 
heeft betrekking op het harmoniseren 
van re-integratie-instrumenten in de 
arbeidsmarktregio. Dit om te 
voorkomen dat de werkgevers in de 
regio voor iedere afzonderlijke 
gemeente met verschillende 
regelingen te maken krijgen.    
  

geen 

7 
 
Thema: Premie participatieplaats en armoedeval   
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden: 
De premie participatieplaats 
moet zijn getoetst aan de 
armoedeval. 

De premie is niet gewijzigd en is 
getoetst aan de armoedeval. Het 
bedrag,  €200 na zes maanden 
werken op een participatieplaats is 
niet zodanig dat de 
bijstandsontvanger erop achteruit zou 

geen 
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Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

gaan als hij/zij een betaalde baan zou 
aanvaarden. 
 

8 
 
Thema: Verdringing 
 

 

Ingebracht door:  
Adviesraad WMO Leiden 
De participatieplaats (artikel 8) 
moet ook getoetst worden op 
verdringing en dat staat niet in 
de verordening. 

 
In de wet zelf is (artikel 10b, lid 2) is 
bepaald dat het om additioneel werk 
moet gaan en dat dit niet mag leiden 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. 
Zie ook de toelichting op artikel 8 over 
het doel van het verrichten van 
werkzaamheden op een 
participatieplaats 

geen  

  

 
 
Conclusie 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot wijziging van de concept re-integratieverordening 
Participatiewet 2017.   
 
Vervolg procedure 
College stelt de raad voor om de re-integratieverordening Participatiewet 2017 vast te stellen.   


