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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp:  Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Behalve de invoeringswet Participatiewet treedt op 1 januari 2015 ook wet 

Maatregelen WWB in werking. De wet wijzigt de Wet werk en bijstand (per 1 januari 

2015 de Participatiewet) op een substantieel aantal onderdelen. Een belangrijke 

wijziging betreft de ‘afstemming’ van de hoogte van de bijstand wanneer de 

bijstandsgerechtigde zich niet aan de verplichtingen van de wet houdt. In de wet 

worden in het nieuwe artikel 18, lid 4 acht gedragingen opgesomd waaraan altijd 

een verlaging van de bijstand met 100% van de bijstandsnorm wordt gekoppeld1. 

De gemeente kan de verlaging gedurende maximaal drie maanden toepassen. De 

gemeente mag op grond van de wet de verlaging ook spreiden over drie maanden 

als over de eerste maand maar tenminste een derde van het volledige bedrag wordt 

verrekend. De wet verplicht overigens dat de gemeente rekening houdt met de 

persoonlijke omstandigheden van betrokkene. Wanneer het gedrag niet verwijtbaar 

is, wordt geen verlaging toegepast.  

 

Het eigen beleid van de gemeente wordt vastgelegd in de Afstemmingsverordening, 

die de huidige maatregelenverordening WWB vervangt en waarmee we gelijk de in 

de wet gehanteerde terminologie overnemen. Eerdere wetswijzigingen zijn in de 

                                            
1 De gedragingen w aarbij de 100-procent verlaging w ordt toegepast zijn: het niet aanvaarden of 
behouden van w erk; het niet inschrijven bij een uitzendbureau als de gemeente dat verplicht heeft  
gesteld;  het niet bereid zijn om te reizen voor w erk; het niet bereid zijn om te verhuizen voor w erk; 
verhuizen naar een gemeente zonder dat je vooraf naar vermogen hebt geprobeerd daar w erk te 
vinden; het niet w illen meew erken aan vergrot ing van kennis en vaardigheden om de kans op w erk 
te vergroten; de kans op w erk verkleinen door houding, kleding en gedrag; geen gebruik maken van 
re-integrat ievoorzieningen als die w el w orden aangeboden. 
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verordening verwerkt. Een aantal maatregelen is ongewijzigd overgenomen uit de 

bestaande maatregelenverordening. Hoewel niet verplicht hebben wij er tevens voor 

gekozen de huidige maartegelenverordening IOAW en IOAZ in de nieuwe 

Afstemmingsverordening op te nemen.  

 

Bij het opstellen van de Afstemmingsverordening is gebruik gemaakt van de 

modelverordening en is samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio 

(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). 

 

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 Wettelijke verplichting 

In de Wet Maatregelen WWB is bepaald dat gemeenten een Afstemmingsverordening 

uiterlijk op 1 januari 2015 moeten hebben vastgesteld. Het betreft (veelal dwingend) op te 

leggen maatregelen wanneer de bijstandsgerechtigde zich niet aan de verplichtingen van 

de wet houdt. Doordat de wet ingrijpend is gewijzigd voldoen de bestaande verordeningen 

niet meer. 

  

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 die regels staan. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Leiderdorp 2015 vast voor inspraak. Binnen de inspraakperiode (van 23 juli tot en met 2 

september 2014) zijn, anders dan in Leiden, geen inspraakreacties ontvangen. In Leiden 

hebben de Adviesraad Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp en de Stichting ZON een 

reactie ingediend. De Adviesraad heeft naderhand verzocht om de aan de gemeente 

Leiden gestuurde reactie inhoudelijk ook in Leiderdorp mee te nemen. Gezien de 

samenwerking en afstemming tussen beide gemeenten lag dat sowieso al voor de hand. 

Beide inspraakreacties geven overigens geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van 

de verordening. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De uitvoering van de bepalingen in de verordening zal binnen de bestaande financiële, 

personele en organisatorische kaders plaatsvinden. Het rijk houdt overigens bij het 

vaststellen van het uitkeringenbudget rekening met een aangescherpt afstemmingsbeleid. 

Mogelijke opbrengsten worden daardoor op voorhand afgeroomd. 

 

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: - 


