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Geacht college, 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft zich in haar vergadering van 11 januari jl. gebogen over de 
voorgestelde wijzigingen van de “Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 
gemeente Renkum 2015” naar aanleiding van de adviesaanvraag die de adviesraad ontvangen heeft. 
 
Voorafgaand aan deze vergadering heeft de adviesraad een ongevraagd advies gestuurd over de 
invoering van de Wet Taaleis per 1 januari 2016, waarin de adviesraad aandacht heeft gevraagd voor 
een aantal knelpunten. Hier heeft de Adviesraad tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen, 
maar de adviesraad zou toch graag het standpunt van de gemeente hierover willen weten. 
 
Het blijkt nu dat de gemeente Renkum de Wet Taaleis nog niet heeft ingevoerd, terwijl de 
afstemmingsverordening nu al wel besproken wordt om waarschijnlijk in maart vastgesteld te worden. 
Wordt hier niet de omgekeerde weg bewandeld en nog belangrijker, welke nadelen heeft dit  voor de 
diverse doelgroepen die met de wet Taaleis te maken krijgen? Graag zou de adviesraad hier meer 
duidelijkheid over ontvangen.  
Verder gaat de adviesraad ervan uit dat de betrokkenen niet gehouden wordt aan de eisen van de 
verordening zolang de Wet Taaleis nog niet is geïmplementeerd. 
 
Over de wijzigingen die de gemeente heeft voorgesteld in de afstemmingsverordening heeft de 
Adviesraad geen vragen. Vanuit de adviesraad wordt de gemeente een compliment gemaakt over de 
manier waarop ze de wijzigingen in de verordening heeft aangegeven en verwerkt. Dit heeft de leden 
van de Adviesraad Participatiewet veel uitzoekwerk bespaard. De adviesraad adviseert positief over 
de wijzigingsvoorstellen voor de Afstemmingsverordening Participatiewet.  
 
De Adviesraad Participatiewet zou het op prijs stellen als zij van de voortgang van de ontwikkelingen 
met betrekking tot de Wet Taaleis op de hoogte gehouden wordt. Ook ziet zij de bijbehorende 
beleidsregels graag ter advisering tegemoet. 
 
Tenslotte wensen de leden van de adviesraad u nog veel wijsheid toe om te komen tot weloverwogen 
besluitvorming met betrekking tot de vele belangrijke zaken die u dit jaar nog gaat behandelen.      
 
In afwachting van uw reactie,  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 


