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Geachte leden van de Wmo-adviesraad,
Het college heeft uw advies ontvangen over de concept Re-integratieverordening Participatiewet
Renkum 2015. U adviseert in het algemeen positief over de verordening. Wij vinden het ook goed
om te horen dat er inhoudelijk stevig is gediscussieerd over de regelgeving. Dit leidt volgens ons
tot de beste resultaten. Wij reageren hieronder op de verschillende opmerkingen en vragen uit uw
advies.
De verordening is vooral gericht op ondersteuning van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De Wmo-adviesraad maakt zich zorgen of in de verordening voldoende aandacht is
voor de risico’s die bedrijven lopen bij het aannemen van mensen uit de doelgroep en het
ontzorgen en ondersteunen van bedrijven.
Advies: houdt de verordening in dit kader nog eens tegen het licht.
College: deze verordening bevat instrumenten om mensen uit de doelgroep te ondersteunen in het
vinden en behouden van werk. De gemeente heeft vanuit de verordening geen middelen om het
bedrijfsleven rechtstreeks te ondersteunen. In de uitvoering wordt op verschillende manieren
rekening gehouden met de wensen vanuit de werkgever, bijvoorbeeld doordat de werkgever
betrokken wordt bij de inzet van instrumenten (bijvoorbeeld de keuze van de jobcoach).
De Wmo-adviesraad vindt dat artikel 2.2, tweede lid, suggereert dat de zorg voor kinderen vanaf 5
jaar onder mantelzorg valt.
Advies: koppel de onderdelen a en b niet aan elkaar.
College: hier wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van zorgtaken waar rekening mee
wordt gehouden bij het verlenen van een re-integratievoorziening. In de toelichting op de
verordening is beschreven wanneer sprake is van mantelzorg.
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Gemeente Renkum
De Wmo-adviesraad is van mening dat men juist in de uitvoering op bijzondere situaties stuit.
Advies: leg - vooruitlopend op de uitwerking van het uitvoeringsplan - het volgende vast:
* afspraken over het re-integratietraject;
* hoelang voorzieningen kunnen/mogen worden ingezet;
* de verwachte resultaten en het perspectief welke wordt geboden;
* welke ondersteuning er wordt geboden wanneer een uitgezet traject niet tot enig
resultaat leidt (denk hierbij vooral aan demotivatie van betrokkenen);
* of er sprake is van een selectie van deelnemers voor de verschillende voorzieningen en
waar die op is gebaseerd;
* indien er sprake is van selectie of de gemeente deze zelf verricht dan wel selectieinstrumenten van derden inzet (bijv. capaciteitsonderzoek, motivatietraining, etc.).
College: voor zover dit niet in de verordening is geregeld, nemen wij uw aandachtspunten mee in
de uitwerking van het uitvoeringsplan. Wij dragen er zorg voor dat het uitvoeringsplan gereed is op
het moment dat de verordening in werking treedt, zodat de uitvoering van de handvatten die
daarin geboden worden gebruik kan maken.
Binnen de Wmo-adviesraad ontstond een discussie over de premie van 100 euro voor personen uit
de doelgroep die onbeloonde additionele arbeid verrichten.
Advies: de Wmo-adviesraad is verdeeld over de vraag of een dergelijke prikkel nodig is en
of dit bedrag dan teveel of te weinig is.
College: wij herkennen ons in uw discussie. Op grond van artikel 10a, zesde lid, van de
Participatiewet zijn wij verplicht een premie te verstrekken aan personen uit de doelgroep die
onbeloonde additionele arbeid verrichten. Daarom handhaven wij deze zoals beschreven. Na een
jaar zullen wij de hoogte van de premie evalueren en indien nodig bijstellen.
De Wmo-adviesraad constateert dat artikel 9 t/m 12 kan-bepalingen zijn. De individuele situatie
van een cliënt is dan bepalend voor datgene wat wordt aangeboden. De Wmo-adviesraad gaat er
van uit dat voor elke situatie maatwerk wordt geboden.
Advies: de Wmo-adviesraad adviseert altijd maatwerk te bieden.
College: wij delen uw mening en stellen maatwerk te allen tijde voorop.
De concrete projecten die de gemeente Renkum zelf in de aanbieding heeft - vallend onder artikel
12 (arbeidsactivering) - worden niet genoemd.
Advies: de Wmo-adviesraad adviseert hierin te voorzien, zich bewust zijnde van het feit
dat deze activiteiten kunnen variëren.
De Wmo-adviesraad zou graag inzicht willen hebben in de mogelijkheden en periodiek
worden voorzien van een overzicht daarvan.
College: u constateert terecht dat het aanbod van deze activiteiten kan variëren. Vanwege dit feit
kiezen wij ervoor deze niet op te nemen in de verordening. In het uitvoeringsplan komen deze
projecten terug.
Wanneer wij u het uitvoeringsplan toesturen zullen wij een overzicht bijvoegen van projecten in het
kader van arbeidsactivering. Vervolgens kunnen wij u jaarlijks voorzien van de laatste stand van
zaken.
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Gemeente Renkum
In artikel 15 (eerder artikel 17) is de no-riskpolis opgenomen. De Wmo-adviesraad is van mening
dat de inhoud hiervan onvoldoende duidelijk is.
Advies: maak duidelijker wat deze polis in de praktijk inhoudt.
College: momenteel wordt een wetsvoorstel voorbereid waarin vanaf 2016 wordt voorzien in een
no-riskpolis via het UWV voor mensen uit met een beperkt arbeidsvermogen. Dit heeft tot gevolg
dat geen enkele verzekeraar voor 2015 een no-riskpolis voor gemeenten wil ontwikkelen. Wij
kunnen het instrument hierdoor op dit moment niet concreter maken.
De Wmo-adviesraad stelt een aantal vragen:
-

Wie dekt de aansprakelijkheids- en ongevallenrisico’s af bij een proefplaatsing volgens
artikel 4?

College: in dit geval de werkgever, omdat de persoon tijdens de proefplaatsing onder
verantwoordelijkheid van de werkgever werkzaamheden verricht.
-

Er staat een aantal subjectieve termen in de verordening, zoals geschikt, passend, naar
behoren. Wie bepaalt dat?

College: dat bepaalt de consulent. Wij onderschrijven dat hier sprake is van subjectieve termen,
maar de professionaliteit van de consulent is leidend en het belang van maatwerk staat voor ons
voorop.
De Wmo-adviesraad wijst erop dat op pagina 1 in de aanhef ‘WWB-adviesraad’ moet worden
gewijzigd in ‘Adviesraad Participatiewet’.
College: wij hebben dit aangepast zoals u hebt voorgesteld.
Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw advies en de prettige sfeer tijdens uw
vergadering waarin de concept-verordening besproken is.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA

drs. J.P. (Jean Paul) Gebben
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