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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 april 2020 

     

Onderwerp: Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Leiderdorp 2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02950B965C* 
Beslispunten 

1.    Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Afstemmingsverordening Participatie, 
IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 

 

1 Inleiding 

In de huidige situatie kunnen inwoners 100% bijstand krijgen bij zelfgenomen ontslag. Als inwoners van 
Leiderdorp zonder goede reden ontslag nemen mogen ze een aanvraag indienen voor een 
bijstandsuitkering. Aan deze inwoner kan dan een volledige bijstandsuitkering worden toegekend. We 
willen dergelijk gedrag ontmoedigen. 

 

We stellen dan ook voor om de afstemmingsverordening aan te passen. Op die manier kunnen we, in 
voorkomende gevallen, de uitkering met 100% verlagen. We willen dit doen wanneer inwoners zonder 
goede reden ontslag nemen en daardoor zonder inkomen komen te zitten. Deze inwoner verspeelt met 
een dergelijk ontslag ook het mogelijke recht op WW. 

 
De uitkering hóeft niet verlaagd te worden met 100%. Het college kan ook besluiten de uitkering met 
een ander percentage te verlagen. Dan kan aan de hand van artikel 2 en 4 van de 
afstemmingsverordening. Het college kan ook bepalen dat ze de uitkering helemaal niet verlaagt. Dat 
kan als daar een goede reden voor is.  
 
We hebben advies gevraagd bij de afdeling Juridische Zaken van Servicepunt71. Juridische Zaken is 
akkoord met de voorgestelde wijziging.  

 
2 Beoogd effect 

We willen met deze wijziging ontmoedigen dat mensen ontslag nemen zonder goede reden en daarna 
een beroep doen op de bijstand. 
 
3 Argumenten 

1.1 We vinden het ontslag nemen onverantwoordelijk. 
Het is niet wenselijk dat mensen zonder goede reden ontslag nemen. Bij zelfgenomen ontslag verspeelt 
een inwoner het recht op WW en wordt iemand afhankelijk van de bijstand.  
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1.2. Deze maatregel past bij de andere maatregelen die we al nemen. 
Er is sprake van een tekort schietend besef van verantwoordelijkheid als iemand zonder goede reden 
ontslag neemt. We willen dergelijk gedrag graag ontmoedigen. We nemen ook in andere gevallen van 
een tekort schietend besef van verantwoordelijkheid maatregelen. We verlagen dan de 
bijstandsuitkering met een bepaald percentage. We doen dit bijvoorbeeld als inwoners onverantwoord 
snel op hun vermogen interen, voordat ze aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Het zonder 
goede reden nemen van ontslag en afhankelijk worden van een uitkering, zou ook gezien kunnen 
worden als onverantwoord gedrag. 
 
1.3 We leggen maatrelen op voor lichtere misdragingen. 
Als iemand met een bijstandsuitkering zich niet aan de afspraken houdt, kunnen we maatregelen 
nemen. Soms zijn de maatregelen voor het niet nakomen van afspraken zwaar. Wij vinden het nemen 
van ontslag zonder goede reden een zwaar vergrijp en willen dan ook de mogelijkheid hebben om 
gepaste maatregelen te nemen. 
 
1.4 De wijziging van de afstemmingsverordening is gezamenlijk voorbereid met gemeenten uit de Leidse 
regio. 
Gemeente Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude leggen de aanpassing van de afstemmingsverordening is 
ook ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden.  
 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Communicatie 

De wijzigingen zijn in gezamenlijkheid met de gemeenten in de Leidse regio tot stand gekomen. We 
hebben besloten de voorgenomen wijzigingen niet ter inspraak voor te leggen. Daartoe is besloten 
omdat met de huidige technische wijziging geen “geheel ander beleidsvoornemen is ontstaan”. 

  
6 Financiën 

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de begroting. 
 

7 Evaluatie 

Deze wijziging hebben we voorgesteld naar aanleiding van casussen uit de praktijk. Wanneer we de 

afstemmingsverordening weer evalueren, nemen we ook deze wijziging mee.
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Wijzigingslijst Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020 
2. Voorstel aanpassing Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020 

 


