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Registratienummer: 

 

RVO15.0030 Portefeuillehouder: G.K. Visser 

Van afdeling: Sociaal Domein Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Advies van de Cliëntenadviesraad WWB 

AI15.02684 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 

(0223) 67 1244 

a.torringa@denhelder.nl 

Onderwerp:  Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet 

 

Gevraagd besluit: 

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

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Dit betekent onder meer dat de gemeente nu ook 

verantwoordelijk is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun gang naar de arbeidsmarkt. 

Voordat de Participatiewet  in werking is getreden was dit een taak van het UWV. Voor de ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling van deze doelgroep biedt de Participatiewet een aantal nieuwe instrumenten. Bij de 

vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet op 20 oktober 2014 was nog niet duidelijk op welke 

wijze deze nieuwe instrumenten ingezet zouden gaan worden. Met dit voorstel tot het vaststellen van de 

wijzigingen  van de Re-integratieverordening Participatiewet wordt het beleid van een drietal nieuwe 

instrumenten vastgelegd. Het gaat dan om de instrumenten beschut werk, jobcoaching en de no-riskpolis. Voor 

de inzet van deze instrumenten is afstemming gezocht met de andere drie gemeenten in de regio Kop van 

Noord-Holland. 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Dit betekent onder meer dat de gemeente nu ook 

verantwoordelijk is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun gang naar de arbeidsmarkt. 

Voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van deze doelgroep biedt de Participatiewet instrumenten die 

voor de gemeente nieuw zijn. Bij de vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet op 20 oktober 

2014 was nog niet duidelijk op welke wijze deze nieuwe instrumenten ingezet zouden gaan worden. Met dit 

voorstel tot het vaststellen van de wijzigingen  van de Re-integratieverordening Participatiewet wordt het beleid 

van een drietal nieuwe instrumenten, namelijk beschut werk, jobcoaching en no-riskpolis, vastgelegd. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de vaststelling van de verordening wordt een juridisch kader gecreëerd op grond waarvan de 
Participatiewet wordt uitgevoerd. 

 

Kader 

Participatiewet  Op grond van artikel 8a, lid 1, aanhef, onderdeel e stelt de gemeenteraad bij verordening regels met 

betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, bedoeld in artikel 10 b van de 

Participatiewet.  Artikel 8a, lid 2, onderdeel b geeft de wettelijke verplichting aan gemeenten om regels op te nemen in een 

verordening over de no-riskpolis.  In artikel 10, lid 1 is opgenomen dat een persoon aanspraak op persoonlijke ondersteuning maakt bij het 

verrichten van de aan die persoon opgedragen taak, indien deze persoon zonder deze ondersteuning niet 

in staat is deze taak uit te voeren. Regels hierover dient de gemeente op te nemen in een verordening. 

 

Argumenten 

Sinds de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten de opdracht om ook mensen met een 

arbeidshandicap ondersteuning te bieden in hun gang naar de arbeidsmarkt. Daarvoor biedt de wet meerdere 

specifiek voor deze doelgroep bedoelde instrumenten die in een verordening opgenomen dienen te worden.  

 

Voor de inzet van drie instrumenten die in de Participatiewet worden genoemd dient de Re-

integratieverordening Participatiewet gewijzigd te worden. Mensen met een arbeidshandicap kunnen ook 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

ondersteund worden in hun gang naar de arbeidsmarkt door de inzet van de instrumenten die reeds zijn 

opgenomen in de Re-integratieverordening Participatiewet.  

 

Voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie is de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 

opgesteld. 

 

De wijziging houdt in dat wordt om een drietal artikelen toe te voegen aan de Re-integratieverordening 

Participatiewet. Bij de vaststelling van de Re-integratieverordening op 20 oktober 2014 was nog geen regionale 

afstemming tussen de vier gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland over de inzet van de nieuwe 

instrumenten, zodat deze artikelen toen nog niet opgenomen konden worden. Ook is daarna nog lagere 

regelgeving over beschut werk als de no-riskpolis vanuit het Rijk gepubliceerd.   

 

De volgende artikelen worden toegevoegd: 

 

Artikel 13a Beschut werk 

Doordat vanaf 2015 de instroom van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) eindigt, vervalt de mogelijkheid om 

op basis van de Wsw een werkplek te verwezenlijken voor mensen die alleen onder beschutte omstandigheden 

kunnen werken.  De voorziening beschut werk biedt gemeenten alsnog de mogelijkheid om deze doelgroep een 

passende voorziening te bieden. De doelgroep bestaat uit mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking een zodanige hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek 

nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet 

met extra voorzieningen van de gemeente of van het UWV. 

 

Gemeenten zijn volgens de Participatiewet verplicht om in een verordening regels op te nemen met betrekking 

tot het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving als bedoeld in artikel 10b van de 

Participatiewet.  

 

Eerder is reeds besloten om het beschut werk uit te laten voeren via de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa). De Personen die worden geplaatst in de voorziening 

beschut werk krijgen een dienstbetrekking bij de GrGa. Op 30 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Den 

Helder besloten in te stemmen met de wijzigingen van de GrGa, zodat uitvoering van de voorziening beschut 

werk door de GrGa mogelijk is. Dit artikel wordt ook opgenomen in de Re-integratieverordening van de 

gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen, de andere twee deelnemende gemeenten aan de GrGa. 

   

Artikel 14a Persoonlijke ondersteuning 

Aan personen waarvoor de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Verordening 

Loonkostensubsidie Participatiewet wordt ook begeleiding op de werkplek (jobcoach) toegekend. In de 

Participatiewet wordt dit persoonlijke ondersteuning genoemd. 

 

Met toevoeging van dit artikel aan de Re-integratieverordening Participatiewet wordt voldaan aan de wettelijke 

opdracht om hierover regels op te nemen in de verordening.  

 

Artikel 18a No-riskpolis 

Omdat werkgevers terughoudend kunnen zijn bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten uit angst voor 

een hoog ziekteverzuim en daarmee hoge kosten, biedt de gemeente de no-risk polis aan. De no-riskpolis is 

een verzekering die ervoor zorgt dat de werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een 

werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij 

werkgevers weg te nemen om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. 

 

Ook voor de toevoeging van een artikel over de no-riskpolis in de verordening is een wettelijke grondslag. 

Gemeenten zijn verplicht om in hun verordening op te nemen dat werkgevers gebruik kunnen maken van de no-

riskpolis.  

 

De VNG en het UWV hebben afgesproken dat gemeenten in 2015 gebruik kunnen maken van de no-riskpolis 

van het UWV. Voor 2016 en verder is een wetsvoorstel in voorbereiding voor een landelijke uitvoering van de 

no-riskpolis door het UWV.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder k van de 

Referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over verordeningen. 

 

In het kader van cliëntenparticipatie is de Cliëntenadviesraad WWB gevraagd om advies te geven. Het 

uitgebrachte advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
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Financiële consequenties 

Beschut werk 

Voor de uitvoering van de voorziening beschut werk zijn er in 2015 geen financiële consequenties. De financiële 

middelen hiervoor zijn reeds beschikbaar gesteld via de vaststelling van de Begroting 2015 van de GrGa op 30 

juni 2014. De financiële middelen voor de uitvoering van de voorziening beschut werk in 2016 worden geregeld 

middels de vaststelling van de Begroting 2016 van de GrGa op 15 juni 2015. 

 

Persoonlijke ondersteuning en no-riskpolis 

De voorzieningen persoonlijke ondersteuning en no-riskpolis worden bekostigd uit de re-integratiemiddelen van 

de Integratie-uitkering Sociaal Domein. De inzet zal dusdanig zijn dat de kosten binnen dit budget (€ 200.732 ) 
blijven. 

 

Communicatie 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de Stadsnieuwspagina in Den Helder op Zondag. De gewijzigde Re-

integratieverordening Participatiewet wordt geplaatst op de website www.overheid.nl, op de gemeentelijke 

website en de verordening wordt ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum.  

 

Realisatie 
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug 
vanaf 1 april 2015. In de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2015 is geen beroep gedaan op de voorziening 
beschut werk, persoonlijke ondersteuning of no-riskpolis, zodat de inwerkingtreding van de verordening  op 1 
april 2015 in plaats van 1 januari 2015 geen consequenties heeft. 

 

Den Helder, 26 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.J.R. Kos  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 

http://www.overheid.nl/

