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College van Burgemeester en Wethouders gemeente Renkum 
Postbus 9100 
6860 HA Oosterbeek 
 
 
 
 
Onderwerp:    Uw kenmerk:   Datum: 
Advies Beleidsplan Maatregelen WWB U-WWB-2014-02  29 september 2014 
en verordeningen 
 
 
 
Geacht College, 
 
De WWB-adviesraad heeft het Beleidsplan Maatregelen WWB en een viertal bijbehorende 
verordeningen ter advisering voorgelegd gekregen. De WWB-adviesraad spreekt de waardering uit 
voor de wijze waarop de stukken zijn aangereikt.  
 
De WWB-adviesraad adviseert positief over de voorgelegde stukken. Hieronder treft u per verordening 
nog specifieke adviezen, vragen en opmerkingen aan. 
 
Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 

- Artikel 2.2: Hier wordt gesproken over cliëntenraad. Deze naam zal aangepast moeten worden 
aan de naam van onze cliëntenraad per 1 januari 2015. 

- Artikel 3.2: De WWB-adviesraad wil graag geïnformeerd worden over de nadere regels die het 
college gaat vaststellen over de wijze waarop zij invulling gaat geven aan de tegenpresetatie. 
Daarnaast ontvangt de WWB-adviesraad graag periodiek de lijst van de uit te 
voeren/uitgevoerde werkzaamheden. 

 
Verordening Individuele inkomenstoeslag  gemeente Renkum 2015  

-  
 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004 gemeente Renkum 2015 

- Artikel 4.3: Dit artikel is niet duidelijk. Graag een verduidelijking. 
- Artikel 6: Dit artikel is niet duidelijk. Graag een verduidelijking 

 
Verordening Individuele studietoeslag gemeente Renkum 2015: 

- Artikel 2 is niet duidelijk. Er staat dat een persoon slechts eenmaal binnen een periode van 
zes maanden in aanmerking komt voor een individuele studietoeslag. Betekent dit dat een 
persoon die een studie van een jaar doet deze studietoeslag tweemaal moet aanvragen? 

 
Tot slot wacht de WWB-adviesraad de adviesaanvraag van de Re-integratieverordening 
Participatiewet en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet af. 
 
De WWB-adviesraad wenst verder de bestaande gemeentelijke verordeningen die met de invoering 
van de Participatiewet niet beleidsmatig maar alleen taalkundig worden aangepast graag ter 
kennisgeving te ontvangen. 



 

 

WWB-adviesraad 

Gemeente Renkum 

Postbus 9100 

6860 HA Oosterbeek 
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Email: WWB-adviesraad@renkum.nl 

 

 

 
Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de WWB-adviesraad,
 

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