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Raadsvergadering d.d.  : 15 juni 2015 

 

Besluit nummer   : RB15.0028 

 

Onderwerp   : Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO150030 van het college van burgemeester en wethouders van 

Den Helder van 26 mei 2015; 

 

gelezen het advies van de Cliëntenadviesraad WWB 

 

gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef, onderdeel e en artikel 10, eerste lid van de Participatiewet  

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 

8 juni 2015; 

 

besluit: 

de Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. 

 

 

Artikel I 

Artikel 13a wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 

 

Artikel 13a Beschut werk 
1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een 

lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en 
aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.  

2. Nadat het college heeft vastgesteld dat de voorziening beschut werk voor de persoon de geëigende 
voorziening is en nadat gebleken is dat op afzienbare termijn ruimte komt voor instroom in beschut werk, 
vraagt het college bij het UWV een indicatie voor de beoordeling of de persoon uitsluitend in een beschutte 
omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.  

3. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk op basis van het aantal werknemers dat 
uitstroomt met een dienstverband op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 

 

 

Artikel II 

Artikel 14a wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
 
Artikel 14a Persoonlijke ondersteuning  
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep biedt het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten 
van de aan die persoon opgedragen taken aan in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder 
persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten. 

 

 

Artikel III 

Artikel 18a wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 

 

Artikel 18a No-riskpolis 
Een werkgever komt in aanmerking voor een no-riskpolis als: 

a. de werkgever voor ten minste de duur van een half jaar een arbeidsovereenkomst aangaat met de 

werknemer; 

b. de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de doelgroep; 

c. de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft of de werkgever ten behoeve 

van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoelt in artikel 10d van de wet ontvangt; 
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d. de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente. 

 

 

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug 

vanaf 1 april 2015. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 15 juni 2015. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Daarmee is de gemeentelijke doelgroep uitgebreid 

met mensen met een arbeidsbeperking. Voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van deze doelgroep 

biedt de Participatiewet een aantal specifieke instrumenten. Bij de vaststelling van de Re-integratieverordening 

op 20 oktober 2014 was nog niet duidelijk op welke wijze deze nieuwe instrumenten ingezet zouden worden. 

Met deze verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening wordt het beleid van een drietal nieuwe 

instrumenten vastgelegd. Voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie is de Verordening 

Loonkostensubsidie Participatiewet opgesteld. 

 

 

Artikelsgewijs 

Artikel 13a Beschut werk 
De voorzienig beschut werk wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 
Kop van Noord-Holland. Dat betekent feitelijk dat de mensen die worden geplaatst in de voorziening beschut 
werk, te werk worden gesteld bij door dit orgaan aangewezen uitvoeringsorganisatie Noorderkwartier NV. 
 
In de wet is verplicht voorgeschreven dat er aan het UWV een indicatie gevraagd wordt over de plaatsing bij 
beschut werken. Op basis van dat advies neemt de gemeente een beslissing. Voordat een indicatie gevraagd 
wordt aan het UWV is het belangrijk om zorgvuldig te beoordelen of de betreffende persoon tot de doelgroep 
behoort. De instroom in beschut werk is om budgettaire redenen beperkt. Het uitgangspunt is dat er één plaats 
beschut vrij komt nadat er drie werknemers uitgestroomd zijn uit de WSW. Hierdoor kan een wachtlijst ontstaan 
voor toelating tot beschut. Er is voor gekozen om een indicatie van het UWV te vragen op het moment dat er op 
redelijke termijn een plaats beschikbaar komt. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodige indicaties gevraagd 
worden, die niet meer bruikbaar zijn op het moment van plaatsing. In een werkprocesbeschrijving is de 
werkwijze en taakverdeling beschreven.  
 
Artikel 14a Persoonlijke ondersteuning  

In dit artikel wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om een voorziening 

zoals een jobcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de werknemer met beperkingen bij 

het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook gaan om een systematische ondersteuning. 

Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in 

redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot 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. 

 

Artikel 18a No-riskpolis 
De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen met 
arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. Het gaat dan om mensen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet 
in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen en een doelgroepverklaring van UWV hebben. Deze 
personen worden gerekend tot de gemeentelijke doelgroep banenafspraak. 
 

De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een 

werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Met de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep 

aannemen, gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. In geval van ziekte van de 

werknemer is de werkgever verplicht de ziek- en betermelding te melden bij de gemeente zodat de 

loonkostensubsidie over de ziekteperiode stopgezet kan worden. Het UWV voert de no-riskpolis namens de 

gemeente(n) uit. Een werkgever komt niet in aanmerking voor een no-risk polis als artikel 29b van de Ziektewet 

van toepassing is (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet).  
 

 

 


