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Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Verordeningen Participatiewet ISD Bollenstreek 2017 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-025259 

datum voorstel:   24 oktober 2017 

datum collegevergadering:  7 november 2017 

datum raadsvergadering:  7 december 2017 

agendapunt:  13b 

portefeuillehouder:   A.E. Snuif 

behandelend ambtenaar:  Roalda van Tilburg 

e-mailadres:    R.vanTilburg@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 
1. De volgende verordeningen vast te stellen: 

 de Verordening tegenprestatie naar vermogen PW (Participatiewet), 
IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) ISD Bollenstreek 2017; 

 de Verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek 2017;2. 

 de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017; 

 de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2017 

2. De volgende verordeningen in te trekken: 

 de Verordening tegenprestatie naar vermogen PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2015; 

 de Verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek 2015; 

 de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015; 

 de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2015 

 

 

 

 

Inleiding 

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om het opdrachtgeverschap 

aan de ISD Bollenstreek nader in te vullen (art. 42 van de GR). In oktober 2016 heeft de 
gemeenteraad opdracht gegeven om een nieuw voorstel te doen voor de Tegenprestatie 

naar vermogen.  De overige verordeningen moeten worden gewijzigd i.v.m. technische 
aanpassingen (op grond van jurisprudentie, veranderingen wetgeving, knelpunten in de 
praktijk e.d.). De Verordening individuele studietoeslag dient te worden gewijzigd in 
verband met aanpassingen in de Participatiewet en de Wet Studiefinanciering 2000. In dit 
voorstel worden de verordeningen daarom, met technische wijzigingen, aangeboden ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad. 
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Bestaand kader en context 

Door middel van de verordeningen wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet zelf 

en aanverwante wetten. Hiervoor waren al diverse verordeningen vastgesteld, deze 

worden ingetrokken indien de nieuwe verordeningen worden vastgesteld. 

 

Beoogd effect 

We geven uitvoering aan wet- en regelgeving en voldoen aan de uitgangspunten van de 
gemeente bij ons sociaal beleid. 

 

Argumenten 

1.1 De verordeningen voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving.  

Ten aanzien van de Verordening individuele studietoeslag:  
Het betreft hier technische wijzigingen waarbij artikel 2 is verduidelijkt en de verwijzing bij 
artikel 4 lid 1 naar artikel 21c Participatiewet is aangepast is artikel 21b van de 
Participatiewet in verband met vernummering van de Participatiewet. 
  
Ten aanzien van de Afstemmingsverordening:  
Het betreft hier eveneens technische wijzigingen, waarbij op grond van jurisprudentie en 
nieuwe wetgeving teksten zijn aangepast.  
  
Ten aanzien van de Verordening minimabeleid en activering: 
Op basis van ervaringen in de praktijk is de verordening aangepast. De aanpassingen zijn er 
vooral op gericht om de systematiek van het verlenen van het persoonsondersteunend 
budget en de inspanningspremie beter op elkaar af te stemmen. Het betreft hier met name 
terminologie die is aangepast. Daarnaast is nog een toevoeging gedaan in de vorm van 
artikel 4, waarin wordt ingegaan op bijzondere situaties bij gehuwden. 
 

Voor een verdere toelichting zie de bijgevoegde notitie van de ISD Bollenstreek. De 
cliëntenraad van de ISD Bollenstreek is akkoord met de wijzigingen op de verordeningen. 
 
1.2 In de verordening Tegenprestatie naar vermogen zijn de evaluatiepunten verwerkt.  

De belangrijkste wijzigingen in de verordening zijn:  

1. De doelgroep van de tegenprestatie. De tegenprestatie moet perspectief bieden 
voor de bijstandsgerechtigden. Dit houdt in dat in tegenstelling tot de eerdere 
doelgroepomschrijving meer rekening wordt gehouden met de situatie waarin de 
bijstandsgerechtigde verkeert.  

Er is sprake van maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met 
arbeidspotentieel en met belemmeringen waardoor iemand geen betaald werk kan 
vinden. Het laten leveren van een tegenprestatie kan iemand net over de drempel 
helpen om actiever naar werk te zoeken en zichzelf beter te presenteren. Uit pilots 
is gebleken dat de doelgroep in veel gevallen onzeker is over eigen kwaliteiten en 
capaciteiten en dat die onzekerheid zorgt voor stilstand. Ook is duidelijk dat niet 
iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, ooit in staat zal zijn betaald werk te 
krijgen en te houden vanwege psychische of fysieke beperkingen of verslaving.  
Noordwijkerhout heeft aangegeven de huidige doelgroepomschrijving te willen 
blijven hanteren en stelt derhalve een afwijkende verordening vast. 

2. Het initiatief ligt de eerste vier weken bij de bijstandsgerechtigden (i.p.v. acht 
weken). 

3. De duur en omvang van de tegenprestatie is vastgesteld (tussen de 8-15 uur per 
week, maximaal 30 weken per jaar). 

4. Er is een verbod opgenomen op verdringing van reguliere banen. 
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Voor een verdere toelichting zie de bijgevoegde notitie van de ISD Bollenstreek. De 
cliëntenraad van de ISD Bollenstreek is akkoord met de wijzigingen op de verordeningen. 
 
2.1 Deze verordeningen moeten worden ingetrokken indien nieuwe verordeningen worden 
vastgesteld.  
Bij het vaststellen van nieuwe verordeningen, dienen de daaraan voorafgaande 
verordeningen formeel te worden ingetrokken. Aangezien dit een raadsbevoegdheid 

betreft, wordt het college voorgesteld om de raad te verzoeken de verordeningen in te 
trekken. 
 

Kanttekeningen 

Noordwijkerhout heeft aangegeven geen andere invulling te willen geven aan de 
Verordening Tegenprestatie naar Vermogen, maar de stringente definitie zoals in de 
Participatiewet staat, te willen handhaven. Noordwijkerhout stelt daarmee een afwijkende 
verordening vast. 
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. Uitvoering van de genoemde verordeningen is opgenomen in de 
begroting van de ISD Bollenstreek. 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De cliëntenraad van de ISD Bollenstreek heeft ingestemd met de wijzigingen op de 
verordeningen. 

 

Duurzaamheid 

Participatie is een belangrijk onderdeel van de 'sociale duurzaamheid' waardoor inwoners 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Hillegom-Hillegom-Teylingen (HLT) 

De gemeenteraden in de gemeenten Hillegom, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen behandelen hetzelfde voorstel (m.u.v. Noordwijkerhout voor de verordening 
tegenprestatie naar vermogen). 

 

Urgentie 

De verordeningen moeten voor eind 2017 zijn vastgesteld. 

 

Evaluatie 

Op basis van de uitvoering vindt continu evaluatie plaats. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek 

 Toelichting gewijzigde verordeningen ISD Bollenstreek 

 Afstemmingsverordening 2017 

 Verordening individuele studietoeslag 2017 

 Verordening minimabeleid 2017 

 Verordening Tegenprestatie 2017 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 7 november 2017 met als onderwerp ‘verordeningen 

Participatiewet ISD Bollenstreek 2017’, 

  

gelet op artikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1 de volgende gewijzigde verordeningen vast te stellen: 

 de Verordening tegenprestatie naar vermogen PW (Participatiewet), 
IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) ISD Bollenstreek 2017; 

 de Verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek 2017;2. 
 de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017; 
 de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 

2017; 
2 de volgende verordeningen in te trekken: 

 de Verordening tegenprestatie naar vermogen PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2015; 

 de Verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek 2015; 
 de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015; 
 de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 

2015 
 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2017 
 
De raad van de gemeente Hillegom; 
 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek van 31 augustus 2017; 
 

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst  
Bollenstreek; 
 
Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en d, van de Participatiewet (PW), 
artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW) en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  zelfstandigen (IOAZ); 

 
BESLUIT 
 
vast te stellen de: 

 

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD 

Bollenstreek 2017 
 
 
 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Begrippen 
1. De begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden 
omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW), het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tenzij anders is     aangegeven. 
2. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. bijstandsnorm:  
1° toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de PW, of 
2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW of artikel 5 van de 

IOAZ voor zover  
     sprake is van een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ; 
3° voor zelfstandigen die een Bbz-uitkering ontvangen of hebben ontvangen, wordt onder 
     bijstandsnorm verstaan de norm die op grond van artikel 78f van de PW op hen van 
toepassing is; 
b. uitkering: algemene bijstand op grond van de PW of een uitkering op grond van de 
IOAW of de  

    IOAZ; 
c. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek; 
d. PW: de Participatiewet; 
e. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze  
    werknemers; 

f.  IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  

    zelfstandigen; 
g. Bbz: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 
 
 
Artikel 2. Het verlagen van de uitkering 

1. De verlaging van de uitkering wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate 
waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden 
waarin hij verkeert. 
2. Is sprake van een verlaging van de uitkering wegens een of meer gedragingen als 
bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Participatie, dan wordt die verlaging – in afwijking 
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van het eerste lid – afgestemd op basis van artikel 18, negende en tiende lid, van de 
Participatiewet. 

 
Artikel 3. Het besluit tot opleggen van een verlaging 
In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering wordt in ieder geval 

vermeld:  
a.  de reden van de verlaging; 
b.  de duur van de verlaging;  
c.  het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en 
d.  indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardverlaging.  
 
 

Artikel 4. Horen van belanghebbende 
1. Voordat een verlaging van de uitkering wordt opgelegd, wordt een belanghebbende in 
de  
    gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. 
2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als: 
a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; 

b. belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te 

brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 
c. het dagelijks bestuur het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de  
    gedraging of de mate van verwijtbaarheid, of 
d. belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. 
 
 

Artikel 5. Afzien van verlaging  
1. Het dagelijks bestuur ziet af van een verlaging als: 
a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of 
b. de gedraging meer dan één jaar voor constatering daarvan door het dagelijks bestuur 
heeft plaatsgevonden. 
2. Het dagelijks bestuur kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen 
aanwezig acht. 

3. Als het dagelijks bestuur afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, 
wordt een belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
 

Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 
1. Een verlaging wordt toegepast op de uitkering en/of bijzondere bijstand die is verleend 

met toepassing van artikel 12 van de PW over de kalendermaand volgend op de maand 
waarin het besluit tot het opleggen van de verlaging aan een belanghebbende is 
bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende 
geldende bijstandsnorm. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging met terugwerkende kracht worden 
toegepast, voor zover de uitkering of bijzondere bijstand nog niet is uitbetaald. 
3. Als een verlaging niet of niet geheel ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de 

beëindiging of intrekking van de uitkering, wordt de verlaging of dat deel van de verlaging 
dat nog niet is uitgevoerd, alsnog opgelegd als belanghebbende binnen de termijn, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, opnieuw een uitkering ontvangt. 
4. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een 
uitkering voor  levensonderhoud in de vorm van een geldlening op grond van het Bbz 
hebben ontvangen, de verlaging worden betrokken bij de definitieve vaststelling van die 
uitkering. 

 
 

Artikel 7. Berekeningsgrondslag 
1. Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging worden toegepast op de bijzondere 
bijstand als: 

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 
artikel 12 van de PW, of 

b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op 
bijzondere bijstand daartoe aanleiding geeft. 
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3. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 
‘bijstandsnorm’  worden gelezen als ‘bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 

van de PW verleende bijzondere bijstand’. 
4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 
‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘de verleende bijzondere bijstand’. 

5. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de bijzondere 
bijstand voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die bijstand 
voor levensonderhoud krachtens het Bbz ontvangen of hebben ontvangen. Bij toepassing 
van deze verlaging moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ‘bijstandsnorm’ worden gelezen als 
‘de verleende bijzondere bijstand voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering’. 
 
 

 
Hoofdstuk 2.  Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen  

met betrekking tot de arbeidsinschakeling 
 
Artikel 8. Gedragingen PW 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 

wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en 55 van de PW niet 

of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende 

bij het Uitvoerings-instituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen 

van de registratie; 

b. tweede categorie:  
1° het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 

opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onderdeel c, van de PW; 

2° het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de PW; 

3° het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 
9, eerste lid, of 55 van de PW, voor zover het gaat om een 
belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een 
melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de PW, voor 
zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, 
van de PW; 

4°  het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de PW niet te willen 
nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de 
arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste 
lid, van de PW; 

c. derde categorie: het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid 

te verkrijgen voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, 

vierde lid, van de PW; 

d. vierde categorie: het door houding of gedrag belemmeren van het aanvaarden of 

behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, voor zover dit niet voortvloeit uit een 

gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de PW.  
 
 

Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de IOAW of 
de artikelen 37 en 38 van de IOAZ niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden 
onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het 

Uitvoerings-instituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen 

van de registratie; 

b. tweede categorie: 
1° het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 

opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, 

eerste lid, onderdeel f, van de 
IOAW of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAZ; 
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2° het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen 
als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW of artikel 

37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft 
geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een 
alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de IOAW of 

artikel 38, eerste lid, van de IOAZ. 
 

c. derde categorie: 
      1°  het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het dagelijks bestuur 

aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de 
artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW en de 
artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ, voor 
zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige 

beëindiging van die voorziening; 
2° het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar zijn 

of haar  mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.    
d. vierde categorie: het door eigen toedoen niet behouden van algemeen 

geaccepteerde arbeid als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a of b, van de 
IOAW of artikel 20, tweede lid, onder a of b, van de IOAZ. 

 
Artikel 10. Hoogte en duur van de verlaging 
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 8 en 9, wordt vastgesteld op: 
a.   15 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste 
categorie; 
b.   50 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede 
categorie; 

c. 100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde 
categorie; 
d. 100 % van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij gedragingen van de 
vierde categorie. 
 
 
 

Hoofdstuk 3.  Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen 
met betrekking tot de arbeidsinschakeling 

 

Artikel 11. Hoogte en duur verlaging bij schending geüniformeerde 
arbeidsverplichting 
1. Het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in artikel 18, vierde 

lid, van de  
    PW, wordt onderscheiden in de volgende categorieën: 
    a. eerste categorie:  

1° het niet uitvoering geven aan de door het dagelijks bestuur opgelegde 
verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau; 

2° het niet naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in 
een andere dan de gemeente van inwoning, alvorens naar die andere 

gemeente te verhuizen; 
3°  het niet bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur 

van 3 uur per dag, indien dat noodzakelijk is voor het naar vermogen 
verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid; 

4°  het niet bereid zijn om te verhuizen, indien het dagelijks bestuur is 
gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor het naar vermogen 
verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, en een belanghebbende 

een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste 1 jaar en een netto 
beloning die tenminste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende 
bijstandsnorm, kan aangaan; 

5° het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid 
belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag; 

6° het niet gebruik maken van door het dagelijks bestuur aangeboden 

voorzieningen, waaronder begrepen sociale activering, gericht op 
arbeidsinschakeling en het niet meewerken aan onderzoek naar zijn of 
haar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. 

     b. tweede categorie: 
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1°  het niet aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
2°  het niet bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur 

van 3 uur per dag, indien dat noodzakelijk is voor het aanvaarden of het 
behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

3°  het niet bereid zijn om te verhuizen, indien het dagelijks bestuur is 

gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor het aanvaarden of het 
behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, en een belanghebbende 
een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste 1 jaar en een netto 
beloning die tenminste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende 
bijstandsnorm, kan aangaan; 

4° het niet verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk 
voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van 

algemeen geaccepteerde arbeid. 
5°  het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid 

belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag; 
2. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op: 

a. 100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de 
eerste categorie; 

    b. 100 % van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij gedragingen van de 

tweede categorie. 
 
 
Artikel 12. Verrekenen verlaging 
1. Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 11, wordt toegepast over de maand 
van oplegging van de maatregel en de volgende twee maanden als bijzondere 

omstandigheden dit rechtvaardigen.  
2. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 11, tweede lid onder a, kan de verlaging worden 
toegepast over twee maanden waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de 
daaropvolgende maand de helft van de verlaging wordt toebedeeld. 
3. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 11, tweede lid onder b, kan de verlaging worden 
toegepast over drie maanden waarbij zowel aan de maand van oplegging als aan de twee 
daaropvolgende maanden een derde van de verlaging wordt toebedeeld.  

4. Als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de 
PW, vindt geen verrekening als bedoeld in het eerste lid plaats. 
 
 

 
Hoofdstuk 4.  Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

 
Artikel 13. Niet nakomen medewerkingsverplichting  
1. Indien een belanghebbende niet of onvoldoende de medewerking verleent die 
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de wet als bedoeld in artikel 17, tweede lid, 
van de PW, artikel 13, tweede lid, van de IOAW of artikel 13, tweede lid, van de IOAZ, 
dan wordt de verlaging vastgesteld op 50 % van de bijstandsnorm gedurende één maand. 
2. Van het niet of onvoldoende verlenen van medewerking als bedoeld in het eerste lid is 

in ieder geval sprake indien:  
    a.   niet of niet tijdig is voldaan aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te 

verschijnen in verband met arbeidsinschakeling;  
    b.   niet of niet tijdig is voldaan aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te 
verschijnen in verband met het maken van een taaltoets als bedoeld in artikel 18b van de 
PW. 
 

 
Artikel 14. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de PW wordt 
afgestemd op de periode dat de belanghebbende als gevolg van zijn gedraging eerder of 
langer recht heeft op een uitkering en/of tot een hoger bedrag recht heeft op bijzondere 

bijstand. 
2. Als tekort schietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, 
bedoeld in het eerste lid, wordt mede gerekend het in de periode voorafgaande aan de 
bijstandsverlening: 
    a. door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;   
    b. het onvoldoende trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. 
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3. De verlaging, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op: 
    a.  100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een periode van korter 

dan 6 maanden; 
b. 100 % van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij een periode van 

langer dan 6 maanden. 

4. In afwijking van het derde lid wordt de verlaging – bij toepassing van artikel 7, tweede 
lid, onder b. – vastgesteld op 100 % van de verleende bijzondere bijstand voor die 
kosten die een gevolg zijn van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.  
5. a. De verlaging wordt bij een gedraging, bedoeld in het tweede lid onder a., 
overeenkomstig het gestelde in het derde lid sub a. en b. vastgesteld; 
    b. De verlaging wordt bij een gedraging, bedoeld in het tweede lid onder b., 
overeenkomstig het gestelde in het derde lid sub a. vastgesteld. 

6. De afstemming op grond van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor 
de 
    voorziening in het bestaan als bedoeld in dit artikel laat onverlet de mogelijkheid de 
bijstand te verstrekken in de vorm van een geldlening, zoals bedoeld in artikel 48, tweede 
lid, van de PW. 
 

 

Artikel 15. Zeer ernstige misdragingen 
Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die 
zijn belast met de uitvoering van de PW als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de PW, 
tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de IOAW als 
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g IOAW of  tegenover personen en instanties die 
zijn belast met de uitvoering van de IOAZ als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, 

van de IOAZ, wordt een verlaging opgelegd van:  

a. 60 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij verbaal geweld gericht 

tegen de in de aanhef genoemde personen en/of instanties, bij intimidatie en/of 

discriminatie van de in de aanhef genoemde personen; 

b. 100 % van de bijstandsnorm gedurende één maand bij (dreigend) fysiek geweld 

gericht  
           tegen de in de aanhef genoemde personen en/of instanties en/of materiële zaken. 
 
Artikel 16. Niet nakomen van overige verplichtingen 
Als een belanghebbende een door het dagelijks bestuur opgelegde verplichting als 
bedoeld in artikel 55 van de PW en artikel 38, eerste lid, van het Bbz niet of onvoldoende 

nakomt, wordt een verlaging toegepast. De verlaging wordt vastgesteld op: 60 % van de 

bijstandsnorm gedurende één maand. 
 
 
 
Hoofdstuk 5.  Samenloop en recidive 
 

Artikel 17. Samenloop van gedragingen 
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze 
verordening of artikel 18, vierde lid, van de PW genoemde verplichtingen, wordt één 
verlaging opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt 
uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld. 
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere 
in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de PW genoemde verplichtingen, wordt 

voor  
    iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden 
gelijktijdig opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van 

verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 
Bedragen de verlagingen tezamen meer dan 100% van de bijstandsnorm, dan is 
gelijktijdige oplegging van de verlagingen niet mogelijk. In dat geval bedraagt de 
verlaging de eerste maand in beginsel 100% van de bijstandsnorm en de resterende 

verlaging(en) worden in beginsel telkens tot maximaal 100% van de bijstandsnorm 
geëffectueerd in de daarop volgende maand(en). 
3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze 
verordening of artikel 18, vierde lid, van de PW genoemde verplichting als een in artikel 
17, eerste lid, van de PW genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor 
zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.  



11 

4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in 
deze  

    verordening of artikel 18, vierde lid, van de PW genoemde verplichting als een in 
artikel  
    17, eerste lid, van de PW genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan  

    worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, 
enzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de 
omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 
 

Artikel 18. Recidive 
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 
waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8, 

9, 14, eerste lid, 15 of 16 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, 
wordt telkens de duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 
2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 
waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, 
vierde lid, van de PW, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld 
in artikel 18, vierde lid, van de PW, bedraagt de verlaging: 

a. 100 % van de bijstandsnorm gedurende twee maanden voor gedragingen 

bedoeld in artikel 11 aanhef en sub a. 

b. 100 % van de bijstandsnorm gedurende drie maanden voor gedragingen als 

bedoeld in artikel 11 aanhef en sub b. 
 
 
 
Hoofdstuk 6.  Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ 
 
Artikel 19. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 
Als het dagelijks bestuur de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de IOAW of 

artikel 20, tweede lid, van de IOAZ blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot 
deze weigering heeft geleid tevens op grond van deze verordening tot een verlaging zou 
kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die gedraging achterwege. 
 
Artikel 20. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering  
1. Het dagelijks bestuur kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de 

belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de 

IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als:  
    a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag 

ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de 
belanghebbende ter zake een verwijt kan worden gemaakt, of  

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de belanghebbende 
zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat 

deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.  
2. Het dagelijks bestuur kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de 
belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de 
IOAZ zou hebben kunnen  verwerven, als de belanghebbende:  
    a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of  
    b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.  
 

 
 
Hoofdstuk 7.  Slotbepalingen 

 
Artikel 21. Uitvoering 
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 
 

 
Artikel 22. Intrekken oude verordening 
De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 wordt 
ingetrokken per datum van inwerkingtreding van de Afstemmingsverordening PW, IOAW 
en IOAZ ISD Bollenstreek 2017. 
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Artikel 23. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op publicatie. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ  
    ISD Bollenstreek 2017. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
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Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD 
Bollenstreek 2017 

 
De raad van de gemeente Hillegom; 
 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van 31 augustus 
2017; 

 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek; 
  
Overwegende dat het noodzakelijk is het verlenen van de studietoeslag als bedoeld in 
artikel 36b van de Participatiewet bij verordening te regelen; 

 
BESLUIT 
 
vast te stellen de volgende verordening:  
 

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD 

Bollenstreek 2017 
 
Artikel 1. Indienen verzoek 
Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend 

door middel van een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier. 
 
Artikel 2. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon 
Als het dagelijks bestuur niet op grond van al bij hem aanwezige gegevens en 
bewijsstukken kan vaststellen dat belanghebbende niet in staat is tot het verdienen van 
het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie, kan het 
dagelijks bestuur advies inwinnen bij een externe deskundige. 

 
Artikel 3. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag 
1. Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor de duur van maximaal 12 maanden 
en voor zolang de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden voor de individuele 
studietoeslag zoals bepaald in de Participatiewet. 

2. De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald.  

 
Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag 
1. Een individuele studietoeslag bedraagt een percentage van de bijstandsnorm voor 
gehuwden 
    conform artikel 21 onderdeel b van de Participatiewet. Dit percentage is: 

- 25% voor personen van 23 jaar of ouder; 
- 21% voor personen van 22 jaar; 

- 18% voor personen van 21 jaar; 
- 15% voor personen van 18 tot en met 20 jaar.  

2. Voor het bepalen van de hoogte van het percentage, als bedoeld in lid 1, is bepalend 
de leeftijd van de belanghebbende ten tijde van het indienen van het verzoek.  
 
Artikel 5. Uitvoering 
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 

 
Artikel 6. Intrekken oude verordening 

De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 wordt 
ingetrokken per datum van inwerkingtreding van de Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet ISD Bollenstreek 2017. 
 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op publicatie.  
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet ISD Bollenstreek 2017. 
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Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW, 

IOAZ ISD Bollenstreek 2017 

 
De raad van de gemeente Hillegom 
 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van 31 augustus 

2017 
 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek; 
  
Gelet op de artikelen 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, 8a, eerste lid, 
onderdeel d,  

31 lid 2 sub j en 36 van de Participatiewet; 
 
BESLUIT 
 
vast te stellen de: 

 

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en 

IOAZ ISD Bollenstreek 2017 
 
 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
  
Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen 
 
 
Artikel  1.  Begripsomschrijvingen 

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden 
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de 
Algemene wet bestuursrecht,  
2. In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. wet:     de Participatiewet;   

b. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke 
sociale dienst Bollenstreek; 

c. bijstandsgerechtigden: personen met een uitkering ingevolge de 
Participatiewet, de IOAW of IOAZ, jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd;  

d. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten;       

e. WSF 2000:    Wet Studiefinanciering 2000; 
f.  persoonsondersteunend budget: staat gelijk aan individuele inkomenstoeslag als 

bedoeld in artikel 36 van de wet; 
g. referteperiode: de onafgebroken periode van 12 maanden, 

voorafgaande aan het verzoek 
persoonsondersteunend budget, waarin de 
belanghebbende aan de voorwaarden van het recht 
op een persoonsondersteunend budget heeft 

voldaan; 
h. bijstandsuitkering: uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW of 

IOAZ; 

i.  uitkering: uitkering  ingevolge de werknemersverzekeringen, 
Wajong of een bijstandsuitkering (ingevolge de 
Participatiewet, IOAW of IOAZ); 

j. inkomen:    totaal aan inkomen, bedoeld in artikel 32 van de  

Participatiewet, en de bijstandsuitkering , exclusief 
           vakantietoeslag 

k. bijstandsnorm: de op grond van paragraaf 3.2 van de wet op 
belanghebbende van toepassing zijnde norm, met 
toepassing van de kostendelersnorm en exclusief 
vakantietoeslag 
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l. inspanningspremie: financiële beloning in het kader van het 
minimabeleid ter bevordering van de  

arbeidsinschakeling; 
m. verzoek: aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht; 

n. verzoekdatum:             de datum waarop de aanvraag wordt ingediend; 
o  PW:     Participatiewet; 
p. IOAW:     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  

 arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
q. IOAZ:     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  

 arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
 

 
Hoofdstuk  2.   Persoonsondersteunend budget 
 
 
Paragraaf  1  Voorwaarden persoonsondersteunend budget 
 

Artikel  2.  Voorwaarden 

1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet en artikel 3 van deze verordening komt 
in aanmerking voor het persoonsondersteunend budget de belanghebbende die op de 
verzoekdatum en gedurende de referteperiode:  
a. aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem 
geldende bijstandsnorm,als bedoeld in artikel1 lid 2 sub k en 
b. geen uitzicht heeft op inkomensverbetering  

c. geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de 
wet. 
d. In  Nederland zijn hoofdverblijf heeft en  op wie de uitsluitingsgronden  ingevolge de 
artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet niet van toepassing zijn 
2. Geen uitzicht op inkomensverbetering heeft in ieder geval de belanghebbende die op 
de verzoekdatum en gedurende de referteperiode: 
a. op grond van zijn uitkering volledig is ontheven van de arbeidsverplichting of  

b. naar vermogen werkt met een uitkering met een gedeeltelijke ontheffing van de 
arbeidsverplichting of 
c. geen uitkering heeft en naar vermogen werkt. 
3. Een belanghebbende werkt naar vermogen indien hij:   

a. het aantal uren werkt overeenkomstig de aan hem opgelegde arbeidsverplichting 
ingevolge de uitkering of 

b. voltijds werkt zoals gebruikelijk in de betrokken bedrijfstak dan wel in deeltijd maar 
van hem niet verlangd mag worden dat hij meer uren werkt als gevolg van 
zwaarwegende persoonlijke belemmeringen en omstandigheden.      
 
Artikel  3.  Geen recht 
1. Geen recht op het persoonsondersteunend budget heeft de belanghebbende die 
gedurende de referteperiode dan wel op de verzoekdatum: 

a. jonger is dan 21 jaar of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of; 
b. een opleiding of studie heeft gevolgd of volgt als bedoeld in de WTOS dan wel WSF 
2000;   
2. Gehuwden hebben geen recht op een persoonsondersteunend budget als een van de 
beide echtgenoten niet voldoet aan de voorwaarden van het persoonsondersteunend 
budget. 
 

Artikel  4    Bijzondere situatie bij gehuwden 
In afwijking van artikel 3 tweede lid geldt dat, als één van de gehuwden is uitgesloten 

van het recht op persoonsondersteunend budget ingevolgde de artikelen 11 of 13, eerste 
lid, van de wet, de rechthebbende echtgenoot in aanmerking komt voor het 
persoonsondersteunend budget naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of 
alleenstaande ouder zou gelden. 

 
Artikel  5.  Geen samenloop 
Een belanghebbende  kan geen recht hebben op zowel het persoonsondersteunend 
budget als op  inspanningspremie, als bedoeld in hoofdstuk 3. 
 
Paragraaf 2   Hoogte van het persoonsondersteunend budget 
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Artikel  6.  Hoogte van het persoonsondersteunend budget 

1. Onverlet het bepaalde in artikel 4  bedraagt  het persoonsondersteunend budget  
a. voor gehuwden                                                           € 800 per 12 maanden;  
b. voor een alleenstaande (ouder)                                  € 500 per 12 maanden. 

2. In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het budget voor personen die in een 
inrichting verblijven steeds 50% van de in het voorgaande lid genoemde budget. 
3. Het dagelijks bestuur kan het in de leden 1 en 2 genoemde budget bij nadere regels 
herzien 
 
 
Hoofdstuk 3.   Inspanningspremie 

 
 
Paragraaf 1 Bevoegdheid dagelijks bestuur en soorten premies 
 
Artikel  7.   Bevoegdheid dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur is bevoegd om aan een bijstandsgerechtigde een activeringspremie 

als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder j, van de wet te verstrekken tot het wettelijk 

vastgestelde  maximum, indien deze, naar het oordeel van het dagelijks bestuur, 
bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. 
 
 
Artikel  8.  Soorten premies 
De premie als bedoeld in artikel 6 kan bestaan uit een inspanningspremie. 

 
 
Paragraaf  2 Voorwaarden  inspanningspremie 
 
Artikel  9.  Voorwaarden inspanningspremie 

1. Onverlet het bepaalde in de wet  en artikel 10 en 11 van deze verordening zijn 
voorwaarden tot het op aanvraag toekennen van de inspanningspremie dat de 

bijstandsgerechtigde op het moment van aanvraag:  en gedurende een 
aangesloten periode van tenminste12 maanden 

a.  is aangewezen op een bijstandsuitkering; en 
b. uitzicht heeft op inkomensverbetering  

c. geen in aanmerking vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 ;lid 3 van de wet 
2. Uitzicht op inkomensverbetering heeft in ieder geval de bijstandsgerechtigde die op de 

aanvraagdatum en gedurende de 12 maanden daaraan voorafgaand: 
a.    op grond van zijn bijstandsuitkering een (al dan niet een gedeeltelijke) 

arbeidsverplichting heeft; 
       b.    naast zijn bijstandsuitkering niet geheel naar vermogen werkt. 
3. Een bijstandsgerechtigde werkt niet geheel naar vermogen indien hij minder uren 
werkt dan de aan hem opgelegde arbeidsverplichting ingevolge de bijstandsuitkering. 
 

Artikel 10  Geen recht 
1. Geen recht op de inspanningspremie heeft de bijstandsgerechtigde, die  
a. jonger is dan 27 jaar  dan wel 
b.de daaraan voorafgaande 12 maanden een verlaging heeft ontvangen die gerelateerd is 
aan zijn arbeidsinspanningen  
2.Indien de bijstandsgerechtigde gehuwd is sluit de verlaging op zijn  uitkering als 
bedoeld in lid 1 sub b zijn echtgenoot uit van de inspanningspremie 

 
 Artikel 11.    Bijzondere situatie bij gehuwden        

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op inspanningspremie ingevolgde 
de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in 
aanmerking  voor de inspanningspremie naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of 
alleenstaande ouder zou gelden. 

 
Artikel  12.   Geen samenloop 
Het recht op inspanningspremie sluit het recht op het persoonsondersteunend budget, als 
bedoeld in hoofdstuk 2 uit. 
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Paragraaf 3   Hoogte van de premies  
 

Artikel  13.  Hoogte van de inspanningspremie 
1. Onverlet het bepaalde in artikel 11  bedraagt de hoogte van de inspanningspremie 
voor: 

    a. Gehuwden                                   € 800 per 12  maanden; 
    b. Alleenstaande (ouder)                 € 500 per 12  maanden. 
2. In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de premie voor personen die in een 
inrichting 
verblijven steeds 50% van de in het voorgaande lid genoemde premie.. 
3. Het dagelijks bestuur kan bij nadere regels de in lid 1 genoemde bedragen herzien. 
 

 
Hoofdstuk 4.  Slotbepalingen 
 
Artikel  14.  Uitvoering 
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 
 

 

Artikel  15.   Hardheidsclausule 
Het dagelijks bestuur kan ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen 
van deze verordening, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende 
aard. 
 
 

Artikel  16.   Situaties waarin deze verordening niet voorziet 
In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening 
niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur of maakt het nadere regels. 
 
 
Artikel  17.    Intrekken oude verordening 
De Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 

2015 wordt ingetrokken per inwerkingtreding van de Verordening Participatiewet IOAW, 
IOAZ ISD Bollenstreek 2017. 
 
Artikel  18.   Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking de dag volgend op publicatie .                                                                                                 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening minimabeleid en activering 

Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
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Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, 
IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 

 
De raad van de gemeente Hillegom; 
 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

Bollenstreek van 31 augustus 2017; 
 

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst  
Bollenstreek; 

  
Gelet op de artikel 8a eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; 
 
BESLUIT 
 

vast te stellen de: 
 

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW 
en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 
 
 
Paragraaf  1 Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1.  Begripsomschrijvingen 
1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden 

omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en de 
Algemene wet bestuursrecht. 
2. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke sociale 
dienst Bollenstreek; 

b. bijstandsgerechtigden: personen met een uitkering ingevolge de Participatiewet, 

de IOAW of de IOAZ; 
   c. wet:   de Participatiewet. 
   d.. IOAW:                            de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
                                             arbeidsongeschikte werkloze  werknemers; 

   e.  IOAZ:                             de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
                                             arbeidsongeschikte gewezen  zelfstandigen; 
 

Paragraaf  2 Bevoegdheid dagelijks bestuur 
 
Artikel  2.         Bevoegdheid dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur maakt gebruik van zijn bevoegdheid om aan uitkeringsgerechtigden 
een tegenprestatie naar vermogen op te leggen als bedoeld in artikel 9  eerste lid onder c 
van de wet. 
 

 
Paragraaf  3 Doelgroep 
 
Artikel  3.       Doelgroep van de tegenprestatie naar vermogen 

1. Onverlet het bepaalde in de wet is de tegenprestatie naar vermogen van toepassing 

op de  bijstandsgerechtigde voor wie het leveren van een tegenprestatie  perspectief 

biedt. 

2. Dit perspectief wordt in ieder geval aanwezig geacht indien:                                                                               

-de bijstandsgerechtigde zich bevindt op de twee onderste treden van de 

Participatieladder en 

- hij over een arbeidspotentieel beschikt met een loonwaarde van meer dan 30% en 

- de inspanningen bij de ondersteuning naar werk de afgelopen 24 maanden niet 

hebben geleid tot betaald werk en van wie 

- ten gevolge van leeftijd of lange duur in de uitkering niet verwacht mag worden dat 

hij binnen 12 maanden betaald werk zal vinden. 
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3. Het dagelijks bestuur kan bij nadere regels van de verplichting als bedoeld in het 

eerste lid vrijstelling geven.  

 

 
Paragraaf  4 Procedure 
 
Artikel  4.        Initiatief bij de bijstandsgerechtigde 
1.     De bijstandsgerechtigde, behorend tot de doelgroep als bedoeld in artikel 3, krijgt 
eerst gedurende 4 weken de gelegenheid om zelf een tegenprestatie naar vermogen te 

regelen. 
2.     Het dagelijks bestuur kan de termijn, als bedoeld in lid 1, eenmaal verlengen met 
een periode van 4 weken.  
3.     Indien de bijstandsgerechtigde er niet in slaagt om binnen de termijn als bedoeld in 
het eerste dan wel tweede lid een tegenprestatie naar vermogen te regelen, legt het 
dagelijks bestuur door middel van een beschikking de tegenprestatie naar vermogen op. 

 

Artikel  5.         Inhoud van de beschikking 
In de beschikking als bedoeld in artikel 4 lid 3, worden (in ieder geval) opgenomen: 
a. een duidelijke omschrijving van hetgeen de bijstandsgerechtigde gaat doen; 

b. de omvang en duur van de tegenprestatie; 
c. waarom deze tegenprestatie voor deze bijstandsgerechtigde geschikt is. 
 
 

Paragraaf  5 Duur en omvang 
 

Artikel  6.       Duur en omvang van de tegenprestatie  
1.     De duur en omvang van de  tegenprestatie naar vermogen bedraagt  in beginsel 
tenminste 8 en maximaal 15 uren per week gedurende in beginsel minimaal 15 en 
maximaal 30 weken per 12 maanden. 
 

 
Paragraaf 6      Verbod van verdringing 
 
Artikel 7.       Verbod van verdringing reguliere banen 
1.     De tegenprestatie is additioneel van aard en mag niet leiden tot verdringing van 
reguliere banen. 

2.     Het dagelijks bestuur kan hieromtrent nadere regels stellen. 

 
 
Paragraaf 7 Slotbepalingen 
 
Artikel 8.       Uitvoering 
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 

 
Artikel 9.       Hardheidsclausule 
Het dagelijks bestuur kan ten gunste van de bijstandsgerechtigde afwijken van de 
bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van 
overwegende aard. 
 
Artikel  10.     Situaties waarin deze verordening niet voorziet 

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening 
niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur of maakt het nadere regels. 
 

Artikel 11.      Intrekken oude verordening 
De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, iOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2015 wordt ingetrokken per inwerkingtreding van de Verordening 
tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017. 

 
Artikel  12.     Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking  de dag volgend op  publicatie 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie naar vermogen 
    Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017. 
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Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


