Bijlage A – korte toelichting op de verordeningen Participatiewet
1. De volgende verordeningen in te trekken:
a.

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Onder de Participatiewet zijn categoriale minimaregelingen niet langer zijn toegestaan.
Dat betekent dat mensen met schoolgaande kinderen niet langer automatisch in
aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
Het beschikbare budget voor deze groep wordt opgenomen in het budget voor het
minimabeleid (2a. Verordening minimabeleid en activering Participatiewet).
b.

Verordening Langdurigheidstoeslag ISD Bollenstreek 2012-2013

Onder de Participatiewet wordt de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele
inkomenstoeslag (of Persoonsondersteunend Budget voor de ISD gemeenten).
De toekenning van het Persoonsondersteunend Budget wordt geregeld via 2a.
Verordening minimabeleid en activering Participatiewet.
c. Participatieverordening ISD Bollenstreek 2013 (alleen voor zover het
overgangsrecht niet van toepassing is)
De Participatiewet biedt nieuwe instrumenten voor de re-integratie van werkzoekenden.
Om deze instrumenten toe te kunnen kennen moet er een nieuwe verordening komen.
Daarom wordt deze verordening ingetrokken en vervangen door 2f. Verordening reintegratie en loonkostensubsidie Participatiewet, voor zover het overgangsrecht niet van
toepassing is.
d. Handhavingsverordening WWB, Ioaw en Ioaz ISD Bollenstreek 2013
Deze verordening wordt ingetrokken, omdat verwezen wordt naar de Wet werk en
bijstand. Deze wet vervalt op 1 januari 2015, om te kunnen blijven handhaven moet er
een nieuwe verordening komen op grond van de Participatiewet (2g.
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ).
e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2013
Deze verordening wordt ingetrokken, omdat verwezen wordt naar de Wet werk en
bijstand. Deze wet vervalt op 1 januari 2015, om te kunnen blijven handhaven moet er
een nieuwe verordening komen op grond van de Participatiewet (2h. Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij recidive).
f.

Maatregelverordening WWB ISD Bollenstreek 2013

Deze verordening wordt ingetrokken, omdat de verordening verwijst naar de Wet werk
en bijstand. Daarnaast heeft de Wet maatregelen wet werk en bijstand en andere wetten
nieuwe arbeidsverplichtingen opgelegd, waar de gemeente op moet handhaven. Deze
geüniformeerde arbeidsverplichtingen zijn opgenomen in 2c. Afstemmingsverordening
Participatiewet.
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g. Maatregelverordening IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013
Deze verordening wordt ingetrokken en vervangen door 2c. Afstemmingsverordening
Participatiewet. De geüniformeerde arbeidsverplichtingen uit de Wet maatregelen wet
werk en bijstand en andere wetten moeten opgenomen worden in de nieuwe
verordening.
h. Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009
Deze verordening wordt ingetrokken en vervangen door 2d. Verordening
cliëntenparticipatie.
i.

Verordening plaatsingsvolgorde Wet sociale werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening wordt afgesloten voor nieuwe instroom, om die reden is
verordening over plaatsingsvolgorde op de wachtlijst achterhaald. De wet blijft bestaan,
maar er is geen wachtlijst meer. Daarom wordt deze verordening ingetrokken en niet
vervangen door een nieuwe verordening.
j.

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale
werkvoorziening

Deze verordening wordt ingetrokken, want het begeleid werken op grond van de Wet
sociale werkvoorziening vervalt. In 2f. Verordening re-integratie en loonkostensubsidie
wordt een vergelijkbaar instrument beschreven.
2. De negen ter inzage gelegde verordeningen vast te stellen:
a. Verordening Minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW, IOAZ ISD
Bollenstreek 2015
De gemeenteraad heeft op 23 januari 2014 de voorgestelde beleidsregels minimabeleid
van de ISD Bollenstreek besproken. De nieuwe verordening sluit aan bij het activerende
minimabeleid, het gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
Bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd om aan het werk te gaan, door de
inspanningspremie, en zij die niet kunnen werken, worden (extra) financieel
ondersteund, door het persoonsondersteunend budget.
Het verdwijnen van de categoriale minimaregelingen is verwerkt in de verordening. De
bedragen voor deze regelingen zijn opgenomen in het persoonsondersteunend
budget/inspanningspremie.
b. Verordening Tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD
Bollenstreek 2015
Tegenprestatie naar vermogen is een nieuw instrument in de Participatiewet. Voorop
staat dat mensen iets terug doen voor hun uitkering. Mensen die langer dan twee jaar
een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen de verplichting voor het verlenen van een
tegenprestatie opgelegd.
De uitvoerende beleidsregels bij de verordening zijn ter informatie bijgevoegd.
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c. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015
Het Rijk heeft met de Wet maatregelen wet werk en bijstand en andere wetten een aantal
overtredingen vastgelegd. Als mensen deze geüniformeerde arbeidsverplichtingen niet
nakomen krijgen zij een maatregel (boete) opgelegd. Deze verplichting en de maatregel
zijn voor alle gemeenten hetzelfde. De maatregelen voor de niet-geüniformeerde
arbeidsverplichtingen zijn hiermee gelijkgeschakeld. Dat betekent dat sommige
gedragingen een zwaardere maatregel krijgen, dan in de tot dan toe geledende
maatregelverordening was gesteld.
d. Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2015
In de nieuwe verordening voor cliëntenparticipatie is rekening gehouden met de
organisatorische splitsing tussen ‘inkomen’ en ‘werk’. Inkomen blijft bij ISD
Bollenstreek, Werk gaat naar het nog op te richten Servicepunt Werk.
e. Verordening individuele studietoeslag ISD Bollenstreek 2015
De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, maar door een
arbeidsbeperking niet naast hun studie kunnen werken. Het Rijk wil mensen stimuleren
om een diploma te halen en heeft de gemeente verplicht om deze studietoeslag uit te
keren aan studenten met een arbeidsbeperking.
f. Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek
2015
Met de Participatiewet worden nieuwe instrumenten voorgesteld. De gemeenteraad stelt
regels vast over de toekenning en het gebruik van deze instrumenten door middel van
een verordening.
De verordening is afgestemd met gemeente Katwijk zodat er geen uitvoeringsproblemen
komen als er gezamenlijk gewerkt wordt in het Servicepunt Werk.
g. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015
De verordening is alleen tekstueel aangepast, niet langer verwijzen naar de Wet werk en
bijstand, maar naar de Participatiewet.
Geen inhoudelijke wijzigingen, de verordening is hetzelfde als de versie die op 7
februari 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad.
h. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2015
De verordening is alleen tekstueel aangepast, niet langer verwijzen naar de Wet werk en
bijstand, maar naar de Participatiewet.
Geen inhoudelijke wijzigingen, de verordening is hetzelfde als de versie die op 7
februari 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad.
i.

Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2015

De gemeente blijft verantwoordelijk voor mensen die voor 1 januari 2013
inburgeringsplichtig waren, voor deze groep is de verordening bedoeld.
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