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Toelichting bij raadsvoorstel Re-integratieverordening
Participatiewet Renkum 2015

Inleiding
Aan de raad is ter vaststelling de Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015
voorgelegd. Met het vaststellen van deze verordening voldoet onze gemeente aan de wettelijke
verplichtingen van de Participatiewet. De agendacommissie heeft vragen over het voorstel. In deze
memo lichten wij het voorstel en de verordening kort toe.
Wat is er veranderd, waarom een nieuwe re-integratieverordening?
De aanleiding voor de nieuwe Re-integratieverordening is de invoering van de Participatiewet.
Rondom werk en inkomen is er met de invoering van de Participatiewet veel veranderd. Er is met
deze wet één regeling gekomen voor alle mensen met arbeidsvermogen. Gemeenten hebben door
de Participatiewet een bredere opdracht gekregen.
De opdracht was al inkomensondersteuning (zoals het verstrekken van uitkeringen, bijzondere
bijstand en schuldhulpverlening) en arbeidsmarktondersteuning om mensen aan het werk te
helpen. Nu moet de gemeente ook ondersteuning bieden zodat mensen hun werk kunnen houden
(wanneer ze dat op eigen kracht niet kunnen). Dat betekent: niet alleen ondersteuning om werk te
krijgen, maar ook ondersteuning tijdens het werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Bijvoorbeeld in de vorm van coaching op de werkvloer of arbeidsmatige dagbesteding van mensen
met een beperkt arbeidsvermogen. De gemeente is nu – naast de al bekende groep
bijstandsgerechtigden – verantwoordelijk voor de ondersteuning van een nieuwe groep. Namelijk
de nieuwe instroom van mensen met een beperking mét arbeidsvermogen, die voorheen onder de
Wajong of Wsw zouden vallen. De gemeente heeft nieuwe instrumenten ter beschikking, om alle
inwoners met arbeidsvermogen te kunnen ondersteunen.
De re-integratieverordening is gericht op de arbeidsmarktondersteuning en alle instrumenten die in
dit kader ingezet kunnen worden voor inwoners van de gemeente Renkum.
Welke voorzieningen zijn optioneel en wat is de beleidsruimte van de raad?
Omdat er geheel nieuwe wetgeving aan de Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015
ten grondslag ligt, is een vergelijking tussen de oude en nieuwe re-integratieverordening lastig.
Daarom geven wij hieronder een toelichting op de beleidsruimte die uw raad heeft in de reintegratieverordening.
Wettelijke verplichtingen
Uw raad is verplicht om bij verordening regels vast te stellen over:
- de loonkostensubsidie voor mensen met een langdurige arbeidsbeperking (art. 16 en art.
17);
- de no-riskpolis (art. 15);
- scholing of opleiding (art. 11);
- persoonlijke ondersteuning op de werkplek (art. 6);
- de premie bij het verrichten van onbeloonde additionele werkzaamheden (art. 8); en
- beschut werk (art. 7).
Regionale afspraken
De gemeente Renkum werkt samen in de arbeidsmarktregio FoodValley. In dit verband zijn
afspraken gemaakt over een aantal onderdelen van de re-integratieverordening. Alle betrokken
gemeenten hebben binnen deze kaders hun verordening en beleidsregels opgesteld.
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Het gaat daarbij om:
- de loonkostensubsidie als re-integratievoorziening (art. 5)
het voorstel is om de bestaande regeling van de gemeente Renkum te behouden, waarbij
de loonkostensubsidie is gekoppeld aan een arbeidsovereenkomst of
werkpraktijkovereenkomst. Het college stelt de hoogte conform regionale afspraken vast in
nadere regels.
- de inzet van een jobcoach als persoonlijke ondersteuning op de werkplek (art. 6)
- de maximale premie bij het verrichten van onbeloonde additionele werkzaamheden (art. 8,
lid 4)
regionaal is afgesproken dat de premie maximaal 100 euro per maand is op basis van een
deelname van 32 uur per week. In de verordening is dit lokaal vertaald.
- de keuze voor variant 2 van de no-riskpolis (art. 15)
- de keuze voor de Loonwaardemethodiek van het UWV om de loonwaarde te bepalen (art.
17).
Lokale toevoegingen
Een aantal instrumenten zijn een lokale keuze. Door deze invulling sluit de verordening aan op de
lokale doelstellingen, situatie en werkwijze. Het gaat om:
- proefplaatsing (art. 4)
in de gemeente Renkum wordt al langer gewerkt met een vorm van proefplaatsing om te
kunnen beoordelen welke competenties een inwoner heeft. Dit instrument is hiermee in de
verordening vastgelegd.
- arbeidsactivering (art. 12)
hieronder vallen bijvoorbeeld bestaande activiteiten als Werk@Renkum, Kans en
2GetThere;
- verwervingskosten (art. 13)
in de praktijk komt het vaak voor dat inwoners kosten moeten maken om aan het werk te
kunnen gaan. Deze kosten vormen regelmatig een belemmering. Dit artikel geeft een basis
om inwoners hierin te ondersteunen.
- persoonsgebonden re-integratiebudget (art. 14)
het bieden van maatwerk staat voorop. Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om aan
een inwoner een budget toe te kennen om instrumenten in te kopen, die aansluiten op de
specifieke situatie.
Waar wordt afgeweken van de modelverordening van de VNG?
De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, maar wijkt daar ook vanaf.
Hiervoor is gekozen, omdat de verordening er op onderdelen duidelijker door wordt en beter
aansluit op de lokale situatie.
De meest opvallende verandering is de volgorde van de artikelen. Er is gekozen voor een volgorde
van lichte naar zwaardere vormen van ondersteuning. Daarnaast komen een aantal optionele
onderdelen van de modelverordening niet terug, en zijn er onderdelen toegevoegd (zie ‘Lokale
toevoegingen’).
Instrumenten die niet terugkomen in de Renkumse verordening zijn:
- Sociale activering
- Detacheringsbaan
- Uitstroompremie
De gemeente Renkum richt zich op een snelle doorstroming naar de arbeidsmarkt van inwoners
met arbeidsvermogen en het behouden van werk voor de doelgroep. Daarom is gekozen voor
activering gericht op werk en instrumenten die daarop aansluiten. De genoemde instrumenten
dragen niet direct bij aan activering van de doelgroep richting werk of ondersteuning tijdens werk.
Rapportageverplichting
De rapportageverplichting aan de raad, die wel in het VNG-model is opgenomen, staat niet in de
verordening. Deze keuze is gemaakt, omdat de raad via de reguliere weg jaarlijks wordt
geïnformeerd over de resultaten, bijvoorbeeld via de programmabegroting. Deze toevoeging in de
verordening is daarmee overbodig. Daarnaast wordt de raad rondom alle veranderingen in het
Sociaal Domein integraal en op passende wijze geïnformeerd over de ontwikkelingen en de bereikte
resultaten.
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