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Geadviseerd besluit
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 'Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, 

IOAZ en Bbz 2004 gemeente Renkum 2015'. 

Toelichting op beslispunten
De wijziging van de Afstemmingsverordening is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet 

Taaleis per 1 januari 2016. Deze wet is een uitvloeisel van een afspraak uit het regeerakkoord 

“Bruggen slaan”. Strekking van de Wet Taaleis is, dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal 

niet of onvoldoende beheersen zich moeten inspannen om de taal in elk geval op een basisniveau 

onder de knie te krijgen. De Wet Taaleis, als ook het onderliggende Besluit taaltoets Participatiewet 

is op 1 januari 2016 in werking getreden. Aan de Participatiewet is daarmee een nieuw artikel 18b 

toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om een uitkering te verlagen bij het niet 

meewerken aan de Wet Taaleis zijn een aantal artikelen of onderdelen daarvan in de verordening 

aangepast. Daarnaast worden middels deze wijzigingsverordening een aantal juridisch technische 

omissies hersteld. 

Beoogd effect
Het beoogd effect is om de Afstemmingsverordening in overeenstemming te brengen met de 

wijzigingen in de Participatiewet per 1 januari 2016.

Kader
Het overkoepelend wettelijk kader voor deze verordeningen wordt gevormd door de Participatiewet, 

de IOAW, de IOAZ en de Bbz2004 .

Argumenten
1. De Wet Taaleis voorziet niet in de situatie dat een belanghebbende niet verschijnt bij de 

taaltoets. Als een belanghebbende weigert medewerking te verlenen aan de taaltoets is sprake 

van schending van de medewerkingsverplichting (artikel 17 lid 2 Participatiewet). In die gevallen 

moet de bijstand worden verlaagd met toepassing van artikel 18 lid 2 Participatiewet. Dit vereist 

wel dat in de Afstemmingsverordening hiervoor een grondslag moet worden opgenomen. 

2. Nu de verordening in verband met de inwerkingtreding van de Wet Taaleis moet worden 

gewijzigd, is het raadzaam een aantal juridisch technische omissies gelijktijdig te herstellen.
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Kanttekeningen
Geen.

Draagvlak
Deze wijzigingsverordening is ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Participatiewet. De 

Adviesraad Participatiewet heeft d.d. 21 januari 2016 een positief advies uitgebracht ten aanzien 

van de wijzigingsvoorstellen in de Afstemmingsverordening. Wel heeft de adviesraad aangegeven 

ervan uit te gaan dat de wijzigingen in de verordening als gevolg van de inwerkingtreding van de 

Wet Taaleis geen nadelige effecten voor de betrokkenen hebben, zolang de Wet Taaleis nog niet is 

geïmplementeerd. Het advies van de Adviesraad Participatiewet en de reactie van het college 

hierop zijn als bijlagen aan dit voorstel toegevoegd

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling door de gemeenteraad, wordt de verordening gepubliceerd via www.overheid.nl. De 

aangepaste verordening wordt opgenomen in het handboek voor de uitvoering en tevens ter inzage 

gelegd voor inwoners.

Communicatie
Inwoners worden via een bericht van publicatie geïnformeerd over de aangepaste verordening. 

Financiële consequenties
Geen.

Juridische consequenties
Tegen de gewijzigde verordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld; dit kan wel tegen 

besluiten die uit de verordening voortvloeien.

WMO-aspecten
Geen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven 
Geen.
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