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ADVIES
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de navolgende verordeningen opnieuw vast te stellen:
-

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 ev.;

-

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 ev.;

-

Re-integratieverordening Participatiewet 2017 ev.;

-

Verordening individuele studietoeslag 2017 ev..

2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de navolgende verordeningen in te trekken:
-

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017;

-

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015;

-

Re-integratieverordening Participatiewet 2015;

-

Verordening individuele studietoeslag 2017.

3. De navolgende beleidsregels opnieuw vast te stellen:
-

Beleidsregel beschut werken

-

Beleidsregel loonkostensubsidie

-

Beleidsregel voorzieningen Niet uitkeringsgerechtigheden

4. De volgende beleidsregel vast te stellen:
-

Beleidsregel individuele studietoeslag

-

Beleidsregel boetebesluit
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Samenvatting
Eind 2016 zijn middels de veegronde 2016 enkele verordeningen en beleidsregels Participatiewet
gewijzigd. Dit op basis van een inventarisatie van de werking van de verordeningen en beleidsregels.
Daarbij zijn geen grote fouten of onvolkomenheden naar voren gekomen, maar wel enkele
verschrijvingen en kleinere verbeteringen vanuit de uitvoeringspraktijk. Ook was op enkele punten
actualisering van de tekst nodig vanwege nieuwe wetgeving.
De overheid streeft continu naar verbetering en vereenvoudiging van de Participatiewet. Begin 2017 is de
Participatiewet gewijzigd. Het doel van deze wetswijziging is de praktische uitvoering van de
Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Dit heeft consequenties voor de uitvoering
van de Participatiewet en aanverwante regelingen en zo ook voor de verordeningen en beleidsregels. Met
de invoering van de wetswijziging en de ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk is gebleken dat
enkele verordeningen en beleidsregels dienen te worden aangepast en opnieuw vastgesteld moeten
worden. Middels de veegronde 2017 worden verordeningen en beleidsregels aan de actualiteit aangepast.
Beoogd resultaat
Actualisatie van de verordeningen en beleidsregels aangaande de Participatiewet, die aansluiten bij de
dagelijkse uitvoering waardoor maatwerk kan worden geboden aan de Venrayse inwoners.
Argumenten
-

Zodat de verordeningen en beleidsregels aangepast zijn aan de wetswijziging van de Participatiewet.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de invoering van de praktijkroute/forfaitaire
loonkostensubsidie, de landelijke organisatie van de no-riskpolis en de ‘taakstelling’ voor beschut
werk. In bijlage 10 en 11 worden schematisch de wijzigingen weergegeven.

-

Zodat de verordeningen en beleidsregels voor de regio Noord-Limburg geharmoniseerd zijn.
De regio Noord-Limburg kent een nauwe samenwerking op het gebied van de Participatiewet. Dit
heeft ertoe geleid dat verordeningen van de gemeente Venray zo uniform mogelijk zijn vormgegeven.
In het kader van een eenduidige uitvoering, is het belangrijk om in de regio eenduidige verordeningen
als beleidsregels vast te stellen.

-

Zodat onduidelijkheden in de uitvoering van de regelingen met de geüpdatete verordeningen en
beleidsregels tot het verleden behoren.
Met name de uitvoering van de individuele studietoeslag blijkt complex. Met de aanpassingen in de
verordening en beleidsregel trachten we de uitvoering te vereenvoudigen.

Risico’s
N.v.t.
Kanttekeningen

-

De aanpassingen worden voorgesteld om te voorkomen dat ze in de uitvoeringspraktijk leiden tot
besluiten die op formele gronden in bezwaar en beroep kunnen worden aangetast.
De wijzigingen zijn voorgekomen uit een regionale samenwerking van de 7 Noord-Limburgse
gemeenten.

Communicatie
Bekendmaking verloopt via de reguliere bekendmakingen op de website van de gemeente na vaststelling
door de raad. Beleidsregels worden bekendgemaakt na vaststelling door college. Het raadsbesluit wordt
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gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De Participatieraad is gevraagd om advies uit te
brengen op voorliggend voorstel (zie bijlage 13 en 14). De uitvoering is op de hoogte gebracht van de
gewijzigde verordeningen en beleidsregels.
Financiële gevolgen
Deze nota brengt geen financiële wijzigingen met zich mee.
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t
Juridische gevolgen
De aangepaste teksten treden formeel in werking na publicatie op de Gemeentepagina.
Rechtmatigheid
Geen bijzonderheden.
Fatale termijnen
Inwerkingtreding is beoogd per onmiddellijke ingang na bekendmaking op de Gemeentepagina.
Vervolgtraject besluitvorming
Via de commissie Leven, voorleggen aan de gemeenteraad.
Evaluatie
Actualisatie van verordeningen en beleidsregels blijft een periodiek proces in verband met wijzigingen in
wetgeving en het opdoen van nieuwe inzichten in de uitvoering.
Bijlagen
Bijlage 1: Raadsvoorstel Veegronde verordeningen Participatiewet
Bijlage 2: Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 ev.;
Bijlage 3: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 ev.;
Bijlage 4: Re-integratieverordening Participatiewet 2017 ev.;
Bijlage 5: Verordening individuele studietoeslag 2017 ev.;
Bijlage 6: Beleidsregel beschut werken;
Bijlage 7: Beleidsregel loonkostensubsidie;
Bijlage 8: Beleidsregel voorzieningen Niet uitkeringsgerechtigheden;
Bijlage 9: Beleidsregel individuele studietoeslag;
Bijlage 10: Beleidsregel Boetebesluit
Bijlage 11: Overzicht wijzigingen verordeningen participatiewet 2017;
Bijlage 12: Overzicht wijzingen beleidsregels. participatiewet 2017;
Bijlage 13: Advies Participatieraad d.d. ;
Bijlage 14: Reactie op advies Participatieraad;
Bijlage 15: Bekendmaking.
Naslagwerk
Kamerbrief voortgang vereenvoudiging Participatiewet / Wet banenafspraak

