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Geadviseerd besluit 

1. De Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015 vaststellen. 

 

Toelichting op beslispunten 

Sinds 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties een feit: de Jeugdwet, Wmo 2015 en de 

Participatiewet zijn van kracht. Met de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten een 

bredere opdracht gekregen ten aanzien van werk en inkomen. In het kader van de Participatiewet 

is de gemeente verantwoordelijk voor inkomensondersteunende maatregelen, zoals het 

verstrekken van uitkeringen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. De andere tak is 

arbeidsmarktondersteuning. Deze taken, gericht op werk zijn breder geworden. Waar voorheen de 

gemeente vooral ondersteunde in het vinden van werk, is er nu ook de verantwoordelijkheid voor 

het behouden van werk. Er staan ons daarbij nieuwe instrumenten ter beschikking, bijvoorbeeld 

coaching op de werkvloer, de loonkostensubsidie voor mensen met een langdurige 

arbeidsbeperking en arbeidsmatige dagbesteding van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. 

Om deze taken te regelen is de re-integratieverordening opgesteld. 

 

De gemeenteraad is bij wet verplicht om bij verordening regels vast te stellen over: de 

loonkostensubsidie voor mensen met een langdurige arbeidsbeperking, de no-riskpolis, scholing of 

opleiding, persoonlijke ondersteuning op de werkplek, de premie bij het verrichten van onbeloonde 

additionele werkzaamheden en beschut werk. De overige voorzieningen zijn optioneel. 

 

Beoogd effect 

Zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en (waar nodig) ondersteuning te bieden bij het 

behouden van werk. 

 

Kader 

Participatiewet 
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Argumenten 

1. De gemeenteraad is bij wet verplicht regels vast te stellen met betrekking tot het ondersteunen 

bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Draagvlak 

De Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad hebben in het voorbereidende stadium advies 

uitgebracht over de re-integratieverordening. Het advies van de raden is bijgevoegd en waar nodig 

verwerkt. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Na vaststelling van de verordening en publicatie treedt deze in werking op 1 juli 2015. De 

intrekking van de Re-integratieverordening WWB gemeente Renkum 2012 gaat in per 1 juli 2015. 

 

Communicatie 

Na uw besluitvorming zullen de besluiten op de wettelijk voorgeschreven wijze via het elektronisch 

gemeenteblad bekend worden gemaakt. Daarnaast wordt de bekendmaking vermeld in de overige 

gemeentelijke communicatiemiddelen. 

 

Financiële consequenties 

In artikel 2, eerste lid, geeft de raad het college de opdracht om voorzieningen aan te bieden 

binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten. 

 

Juridische consequenties 

Tegen de verordening op zichzelf staat geen bezwaar en beroep open. Wel kan de verordening door 

de rechter getoetst worden als een belanghebbende bezwaar maakt tegen een beschikking van de 

gemeente op basis van deze verordening. 

 

WMO-aspecten 

Mensen met een arbeidshandicap die op zoek zijn naar werk, kunnen sinds 1 januari 2015 gebruik 

maken van de Participatiewet. In de verordening is geregeld welke instrumenten beschikbaar zijn. 

Daarnaast wordt verwezen naar de Wmo-verordening en nader op te stellen mantelzorgbeleid 

omdat bij het verlenen van voorzieningen o.a. rekening wordt gehouden met het verrichten van 

mantelzorg. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Neutraal. De Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015 vervangt de Re-

integratieverordening WWB gemeente Renkum 2012. 

 

Alternatieven  

Enkele voorzieningen die zijn opgenomen in de verordening zijn optioneel. U kunt ervoor kiezen om 

deze voorzieningen niet op te nemen in de verordening.  

 


