
Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13181_1    Agendapunt 9 

 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp: Re-integratieverordening 

Participatiewet 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1.  Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015, onder 
intrekking van de verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 
2011 per dezelfde datum. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In dat kader moeten een 

aantal verordeningen worden aangepast, waaronder de Re-integratieverordening. 

De doelstelling van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen met een 

arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Daarnaast is de Participatiewet bedoeld 

om de kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren. Zo draagt 

de Participatiewet bij aan de ambitie van de regering om zoveel mogelijk mensen 

mee te laten doen aan de maatschappij. 

 

De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die 

zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te 

voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen. In de huidige situatie 

bestaan voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wajong, 

de Wsw en de WWB. Deze regelingen worden vervangen door één regeling voor 

mensen met arbeidsvermogen: de Participatiewet. Wajongers uit het zittend bestand 

behouden echter hun Wajong-uitkering. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 

2015 afgesloten voor nieuwe instroom. De Wsw blijft bestaan voor de mensen die 

vóór 1 januari 2015 al in een Wsw-dienstbetrekking werkzaam zijn. Mensen die op 

31 december 2014 in een Wsw-dienstbetrekking werken, houden hun wettelijke 

rechten en plichten. 
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Voor het opstellen van de nieuwe verordening hebben we gebruik gemaakt van het 

model van de VNG voor de Re-integratieverordening en de Verordening 

loonkostensubsidie. Aangezien loonkostensubsidie een instrument is om de 

arbeidsinschakeling te bevorderen is er voor gekozen om geen aparte verordening 

op te maken, maar om de loonkostensubsidie onderdeel te laten zijn van de Re-

integratieverordening. Daarnaast hebben we, daar waar van toepassing, onderdelen 

uit de huidige Re-integratieverordening overgenomen. Bij het opstellen van de Re-

integratieverordening is samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio 

(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). 

 

1.b Nadere toelichting 

  Beschut werk (artikel 9) 

In de Participatiewet wordt de nieuwe participatievoorziening beschut werk 

geregeld. Het college kan voor de doelgroepen van de Participatiewet ambtshalve 

de participatievoorziening beschut werk vaststellen. Deze vaststelling richt zich op 

de vraag of een belanghebbende uitsluitend in een beschutte omgeving onder 

aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Het 

college vraagt advies aan het UWV voor het vaststellen of een persoon tot de 

doelgroep beschut werk behoort. Op basis van dit advies beslist het college. 

Personen die het niet eens zijn met de beslissing van de gemeenten kunnen in 

bezwaar en beroep gaan bij de gemeente. Hoe de dienstbetrekking wordt 

georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. In de wet staat dat de 

gemeenteraad in ieder geval regels vaststelt over op welke wijze wordt bepaald 

welke personen in aanmerking komen voor de ambtshalve vaststelling van de 

participatievoorziening beschut werk. De mate van arbeidsproductiviteit is voor deze 

vaststelling niet van belang. Het beschut werk is juist voor mensen die met 

(structurele) ondersteuning wel in staat zijn om arbeid te verrichten.  

 

 Ondersteuning leer-werktrajecten (artikel 10) 

Op grond van de Participatiewet kan het college ondersteuning bij leer-

werktrajecten bieden. De voorziening "ondersteuning bij leer-werktrajecten" is 

inzetbaar voor jongeren van 16 of 17 jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, 

maar door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te 

voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra 
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ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming 

van schooluitval bij jongeren van 18 tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog 

een startkwalificatie kunnen behalen.  

 

 Persoonlijke ondersteuning (artikel 11) 

In artikel de wet is ook bepaald dat de aanspraak op ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling kan bestaan uit persoonlijke ondersteuning. Hierbij kan het 

gaan om ondersteuning op de werkplek door een jobcoach. De voorziening 

persoonlijke ondersteuning heeft als doel dat een werknemer wordt begeleid naar 

een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij 

een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. De mate en vorm van ondersteuning is 

afhankelijk van het individu en diens omstandigheden. 

 

 Loonkostensubsidie (artikel 12 en 13) 

De Participatiewet introduceert een specifieke vorm van loonkostensubsidie voor de 

werkgever - gerelateerd aan de loonwaardebepaling- om de participatie van 

personen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken. Met dit instrument 

compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de 

werknemer. De wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort en de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld 

moet de gemeente regelen in de verordening.  

In de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is afgesproken dat het UWV gemeenten 

adviseert of de persoon tot de doelgroep behoort. Gezien de wenselijkheid van een 

eenduidige werkgeversbenadering op het niveau van de arbeidsmarktregio en de 

ervaring van het UWV op het gebied van de beoordeling van 

arbeids(on)geschiktheid is dit een logische keuze. 

 

Voorts dient de gemeenteraad bij verordening vast te stellen op welke wijze de 

loonkostensubsidie en loonwaarde wordt vastgesteld. De methode ter bepaling van 

de loonwaarde moet objectief zijn en daarom aan bepaalde eisen voldoen. Door 

deze keuze vast te leggen in de gemeentelijke verordening is de gemeente 

transparant naar haar burgers en werkgevers over de manier waarop de 

loonwaarde op de werkplek in de praktijk vastgesteld wordt. De wetgever 

memoreert dat eenduidige toepassing van het instrument loonkostensubsidie voor 
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werkgevers van groot belang is. Deze afstemming heeft plaats gevonden binnen de 

arbeidsmarktregio Holland Rijnland.  

De werkwijze bij vaststelling van de loonwaarde moet volgens lagere wetgeving 

tevens door de gemeenteraad worden vastgelegd. Gezien het inhoudelijke 

uitvoerende karakter is er voor gekozen om deze als bijlage op te nemen in de 

verordening, waardoor deze integraal onderdeel wordt van de Re-

integratieverordening.  

 

 Voorziening No risk polis (artikel 14) 

Op grond van de Participatiewet kan de no-riskpolis worden ingezet als 

ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De no-riskpolis is een belangrijk 

instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij het in dienst nemen van 

mensen met arbeidsbeperkingen. Het is een verzekering waarbij de werkgever 

compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een werknemer met 

arbeidsbeperkingen ziek wordt. Dit is aan de orde bij ziekte van de werknemer die 

een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die 

werkgever een loonkostensubsidie (zoals hierboven) ontvangt. 

In de verordening moet geregeld worden voor welke vergoedingen naar hoogte en 

duur een werkgever in aanmerking komt. 

Op Holland Rijnland-niveau wordt onderzocht of het mogelijk is voor de 

regiogemeenten een contract af te sluiten met Achmea, elke gemeente zelfstandig 

maar met kwantumkorting. 

  

 Geen Stimuleringspremies meer 

In de nieuwe Re-integratieverordening is geen artikel meer opgenomen over het 

verstrekken van uitstroom- en stimuleringspremies. Deze worden per 1 januari 2015 

afgeschaft. Zie voor motivering en besluit het Beleidsplan Participatiewet dat 

separaat maar gelijktijdig wordt aangeboden en voor inspraak vastgesteld. 

 

2 Beoogd effect 

Het op grond van de Participatiewet juridisch vastleggen van de keuzes ten aanzien van 
onder meer de (mate van) ondersteuning, de in te zetten voorzieningen en instrumenten, 
de doelgroepen, de wijze van bepaling van de loonwaarde en de no-riskpolis.  
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3 Argumenten 

1.1 Verplichting voortvloeiende uit de wet 

Gemeenten krijgen met de Participatiewet de ruimte om zelf, op lokaal niveau, te bepalen 

of zij ondersteuning aanbieden en zo ja, welke ondersteuning. Net als onder de WWB is de 

gemeente wel verplicht bij verordening regels op te stellen over het ondersteunen bij 

arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op 

arbeidsinschakeling. Nieuw daarbij is  de verplichting om bij verordening regels te stellen 

over beschut werk, loonkostensubsidie en de no-risk polis. Andere ‘nieuwe’ re-

integratievoorzieningen opgenomen in de wet zijn: ondersteuning bij leer-werktrajecten en 

persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van aan een persoon opgedragen taken 

(jobcoach). Daarnaast kunnen gemeenten alle nu al bestaande instrumenten en 

voorzieningen blijven inzetten, zoals re-integratietrajecten, scholing, participatieplaatsen, 

bemiddeling naar werk, inzet van opstapsubsidie, leer-werktrajecten en sociale activering. 

 

1.2 Noodzakelijk om vóór 1 januari 2015 duidelijkheid te bieden 

Door de wetswijziging is het noodzakelijk de bestaande Re-integratieverordening aan te 

passen. In het Beleidsplan Participatiewet is het beleidskader voor (invulling van) de 

Participatiewet bepaald. Volgens de wet moet de verordening uiterlijk 1 juli 2015 zijn 

vastgesteld door de gemeenteraad. De Programmaraad, het samenwerkingsverband van 

Divosa, VNG, UWV en Cedris dat gemeenten ondersteunt bij de invoering van de nieuwe 

wet, raadt echter aan de verordening vóór 1 januari 2015 vast te stellen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de Re-integratieverordening Participatiewet 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 
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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 verordening wordt binnen de bestaande financiële, personele en organisatorische 

kaders uitgevoerd. 

 

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: - 


