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Oplegnotitie Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente 
Leiderdorp 2011 Commissie Bestuur & Maatschappij 
19 september 2011  
 

 
Inleiding 
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. 
 
In Leiderdorp is reeds een Verordening voor re-integratie van kracht: Verordening re-
integratie WWB, IOAW en IOAZ 2010. De WWB schrijft voor dat de gemeente de 
hoogte van de premie bij verordening regelt. Dit maakt aanpassing van de re-
integratieverordening noodzakelijk 
 
De VNG heeft – ter complementering van het re-integratiebeleid– een 
modelverordening voor re-integratie ontwikkeld. In tegenstelling tot de voorgaande 
re-integratie verordening is er voor gekozen om met een model verordening van de 
VNG te werken. De reden hiervoor is dat de Wet Werken naar Vermogen met ingang 
van 1januari 2013 zal zorgdragen voor wederom een aanpassing/vervanging van de 
re-integratie verordening. Gelet op het voorgaande en omdat het aanpassen van de 
huidige verordening veel tijd en werk vergt is er in overleg met de gemeente Leiden 
gekozen om de VNG verordening te hanteren.  
 
De nu voorliggende Verordening is conform VNG modelverordening. 
 
Leiderdorpse Verordening 
De modelverordening van de VNG sluit grotendeels aan op het huidige re-
integratiebeleid. De wijzigingen die de participatievisie met zich meebrengt zijn 
gemakkelijk te voegen in de modelverordening. De modelverordening  voor een groot 
deel overgenomen om tot de nu voorliggende verordening te komen. Op hier en daar 
een aanpassing in de formulering na zijn de beleidsmatige aanpassingen van de 
visie in paragraaf 3 ingevoerd. De nummering komt hierdoor niet meer overeen met 
de modelverordening. 
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Wijzigingen overzicht t.o.v. de modelverordening van de VNG 

Artikel 
modelverordening  

Artikel 
Leiderdorpse 
verordening 

Opmerkingen 

Artikel 9 
loonkostensubsidie 

Artikel 11 
Loonkostensubsidie 

Lid 3 is aangepast omdat er binnen onze 
gemeente geen algemene subsidie 
verordening is die betrekking heeft 
loonkostensubsidies. De gemeente 
Leiderdorp zal de gelende richtlijnen van 
de EU hanteren. 

Artikel 10 
Premies 

Artikel 12 
activeringspremies 

Lid 5 is in de voorliggende verordening 
opgenomen in artikel 10. Omdat de 
gemeente bij verordening de premie voor 
additionele arbeid moet regelen.  

- Artikel 9 
Participatieplaatsen 
 

In artikel 9 van de voorliggende 
verordening zijn de participatieplaatsen, 
zoals in de beleidsvisie is vastgesteld, 
opgenomen.  

- Artikel 10 
Additionele arbeid 
en Premie 

In artikel 10 is de hoogte van de premie 
voor additionele arbeid 
(participatieplaats) opgenomen.  

 


