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 2011 VOORSTELLEN    

 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 15-08-2011 

Onderwerp:  Verordening re-integratie WWB, 

IOAW en IOAZ 2011 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. de Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011 vast te 
stellen en in werking te laten treden per 1 september 2011, onder gelijktijdige intrekking 
van de Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2010. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde voor wie de kans op inschakeling in het 

arbeidsproces gering is een participatieplaats aanbieden. Een participatieplaats wordt 

gecombineerd met scholing of opleiding en andere activiteiten die tot doel hebben de toegang 

tot de arbeidsmarkt te bevorderen.  Op 14 maart heeft uw Raad het beleidsplan ‘Bevordering 

van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen; Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014’ 

vastgesteld. Hierin is de inzet van participatieplaatsen aangekondigd. De WWB bepaalt dat een 

uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele arbeid verricht elke 6 maanden recht heeft op 

een premie. De hoogte van de premie moet bij verordening worden geregeld. Dit maakt 

aanpassing van de re-integratieverordening nodig.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 2004 is de wet werk en bijstand (WWB) in werking getreden. De wet bepaalt dat 

uw Raad bij verordening regels stelt voor onder andere: 

� het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op 

arbeidsinschakeling; 

� het verlagen van de bijstand bij het niet nakomen van verplichtingen van uit de wet 

voortvloeiende verplichtingen, het zeer ernstig misdragen en een tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid; 

� het verhogen en verlagen van de wettelijke norm voor algemene bijstand rekening houdend 

met de woon-, leef- of persoonlijke situatie. 
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Na de eerste vaststelling en inwerkingtreding in 2004 zijn in juli 2008 de volgende 

verordeningen van kracht geworden: 

1. Verordening re-integratie 2008; 

2. Maatregelenverordening WWB 2008; en 

3. Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB 2008. 

In de verordening re-integratie zijn tevens de ondersteuning en voorzieningen voor personen 

die een uitkering aanvragen of ontvangen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) geregeld. 

 

In oktober 2010 was het nodig bovenstaande verordeningen te actualiseren (als gevolg van 

wijzigingen van de WWB, IOAW en IOAZ, die onder andere verband houden met de 

inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren (WIJ), en als gevolg van wijziging van 

enkele andere wetten) en heeft uw Raad gewijzigde verordeningen vastgesteld., te weten: 

1. Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2010; 

2. Maatregelenverordening WWB gemeente Leiderdorp 2010; en 

3. Verordening toeslagen en verlaging WWB gemeente Leiderdorp 2010. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

N.v.t.  

 

2 Beoogd effect 

(Het werken met) Een verordening die is afgestemd op actueel (participatie)beleid. 

 

3 Argumenten 

1. het aanpassen van de verordening is nodig 

A) In het beleidsplan ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen; 

Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014’ is de inzet van participatieplaatsen aangekondigd. In de 

WWB staat dat een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele arbeid verricht elke 6 

maanden recht heeft op een premie. Deze premie moet vastgelegd worden in de re-

integratieverordening.  

 

B) het is een wens van de politiek (het college en de gemeenteraad) om verordeningen en 

beleidsregels te vereenvoudigen en meer in lijn te brengen met de VNG-modelverordeningen. 
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De nu voorliggende verordening gaat uit van de VNG-modelverordening. Hierin staat alleen het 

wettelijk hoogst noodzakelijke. Deze kort maar krachtige verordening is beter leesbaar. 

Bovendien is de participatievisie (het beleidsplan) hierin goed vertaald. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2013 een nieuwe wet in te (willen) voeren voor 

‘één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt’. De Wet werken naar vermogen Dat 

betekent dat de huidige verordeningen (WWB, WIJ, IAOW) waarschijnlijk nog dit jaar (anders 

begin volgend jaar) op de schop gaan. Er is daarom gekozen voor een beleidsarme 

verordening. 

 

5 Milieu 

N.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de verordening door uw Raad zullen de belanghebbende 

uitkeringsgerechtigden, overige burgers en instellingen/organisaties over de vaststelling en 

inwerkingtreding geïnformeerd worden via de gebruikelijke communicatiekanalen (Leiderdorps 

Weekblad en gemeentelijke website). Voorts zal de vastgestelde verordening opgenomen 

worden in de databank voor gemeentelijke regelingen en verordeningen op de gemeentelijke 

website. 

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden en gemeente 

Leiderdorp zal de vastgestelde voorliggende verordening vanaf de datum van inwerkingtreding 

door het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Leiden als gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie uitgevoerd worden.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

Er zijn geen extra kosten aan de uitvoering van gewijzigde verordening verbonden. De kosten 

voor de uitvoering van de verordening worden gedekt door de ontvangen middelen uit het 

landelijke Fonds Werk en Inkomen (toeslagen) en de Wet participatiebudget (kosten van 

ondersteuning bij arbeidsinschakeling en voorzieningen voor re-integratie). De hoogte van de 

premie voor participatieplaatsen is € 200,00.  
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8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 

Bijlagen:  Raadsbesluit  


