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Onderwerp:  Aanpassing van verordeningen Participatiewet, vanwege een wetsaanpassing per  

1 januari 2017. 

 

Gevraagd besluit: 

1. Vaststelling Re-integratieverordening Participatiewet 2017. 

 

Publiekssamenvatting 

De Participatiewet is per 1 januari 2017 op onderdelen aangepast. Deze aanpassingen werken door in de 

gemeentelijke verordeningen. 

De Re-integratieverordening wordt op het onderdeel beschut werk aangepast omdat het college vanaf 1 januari 

2017 verplicht is  het instrument beschut werk aan te bieden aan inwoners met een indicatie beschut werk. Ook 

vanaf 1 januari geldt dat iedere gemeente verplicht is, een door het rijk vastgesteld aantal inwoners met een 

indicatie beschut werk, een dienstverband aan te bieden. Als er meer indicaties zijn dan het rijk voorschrijft dan 

moet een wachtlijst ingericht worden. De rest van de verordening blijft ongewijzigd. 

Daarnaast werken de wetswijzigingen door in de wettelijke grondslag van de Afstemmingsverordening 

Participatiewet, in de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet en de verordening 

loonkostensubsidie. 

 

Inleiding 

Aanleiding vormt de aanpassing van de Participatiewet per 1 januari 2017. Artikel 8 van de wet is per 

genoemde datum veranderd. Ditzelfde geldt voor artikel 10 en artikel 7 van de wet. Artikel 60b is komen te 

vervallen. Deze aanpassingen werken door in de Re-integratieverordening, de Afstemmingsverordening, de 

Loonkostensubsidieverordening en de Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Wat leidt tot  

aanpassing van de wettelijke grondslag Afstemmingsverordening Participatiewet, intrekking van de Verordening 

Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet en intrekking Verordening Loonkostensubsidie 

Participatiewet. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een correcte en juiste uitvoering van wet- en regelgeving ten behoeve van de inwoners. 

 

 

Kader 

De Participatiewet en de uit deze wet voortvloeiende verplichting om een aantal verordeningen vast te stellen. 

 

 

Argumenten 

Omdat de Participatiewet per 1 januari 2017 is aangepast, betekent dit automatisch dat ook de uit de wet 

voortvloeiende verordeningen aangepast dienen te worden. 

 

Re-integratieverordening: 

De wettelijke grondslag van de verordening wijzigt vanwege de vervanging van Artikel 10b lid 4 Participatiewet 

door artikel 10b lid 5 en lid 7 Participatiewet. Het artikel in de verordening over beschut werk is aangepast, 

omdat beschut werk een instrument is dat het college moet aanbieden aan inwoners met een indicatie beschut 

werk. In het verlengde hiervan heeft het rijk per gemeente een verplicht aantal te realiseren werkplekken 

beschut werk vastgesteld, zo ook voor Den Helder. 

Indien er meer inwoners zijn met een indicatie dan te realiseren werkplekken beschut werk, dient er een 

wachtlijst ingericht te worden. Tenslotte wordt het instrument loonkostensubsidie opgenomen in de Re-

integratieverordening, zodat alle re-integratie instrumenten binnen een verordening verzameld zijn. 

De rest van de verordening blijft ongewijzigd. 
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Afstemmingsverordening: 

Door de wijziging van artikel 8 van de Participatiewet verandert de wettelijke grondslag van de 

Afstemmingsverordening. Inhoudelijk wijzigt er niets binnen de verordening. 

 

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive: 

Deze komt te vervallen omdat Artikel 60b van de Participatiewet en Artikel 8 lid 1 onderdeel d van de 

Participatiewet per 1 januari 2017 is vervallen. De grondslag voor deze verordening is komen te vervallen, deze 

verordening dient te worden ingetrokken. 

 

 

Verordening loonkostensubsidie: 

Dit is een separate verordening en is later vastgesteld dan de overige verordeningen die voortvloeien uit de 

Participatiewet. Door de aanpassing van de Re-integratieverordening wordt het instrument loonkostensubsidie 

onderdeel van de re-integratieverordening Participatiewet 2017 en dient deze verordening te worden 

ingetrokken. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het voorstel is niet referendabel, omdat op grond van de referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 

verordeningen uitgesloten zijn voor het houden van een referendum. 

 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

 

Financiële consequenties 

De uitvoering zal plaatsvinden binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten en heeft geen financiële 

consequenties. 

 

 

 

Communicatie 

Het besluit wordt bekend gemaakt op de stadspagina in Den Helder op zondag, ook wordt de verordening op de 

gemeentelijke website geplaatst en op de website overheid.nl. Daarnaast wordt de verordening ter inzage 

gelegd bij het Klantcontactcentrum. 

 

 

Realisatie 

Na vaststelling door de raad en na publicatie wordt de verordening en andere aanpassingen van kracht op 1 

januari 2017. Met de wets – en  verordeningswijziging is rekening gehouden binnen de uitvoerende teams. 

 

 

 

Den Helder, 2 mei 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


