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Geadviseerd besluit
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
- de verordening cliëntenparticipatie gemeente Renkum 2015;
- de verordening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Renkum 2015;
- de wijzigingsverordening afstemmingsverordening gemeente Renkum 2015;
- de Handhavingsverordening gemeente Renkum 2015.
2. De verordeningen met ingang van de dag na datum publicatie met terugwerkende kracht in te
laten gaan, met uitzondering van de wijzigingsverordening afstemmingsverordening. Deze treedt in
werking met ingang van de dag na datum publicatie.

Toelichting op beslispunten
Door de inwerkingtreding van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 moeten de
voorliggende verordeningen technisch worden aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de Wet
werk en bijstand wordt vervangen door de Participatiewet. Dit betekent dat de naam verandert en
dat in alle verordeningen de verwijzingen naar artikelen zijn aangepast naar de Participatiewet.
Op 26 november 2014 is op basis van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) door uw raad al een nieuwe afstemmingsverordening vastgesteld. Naar
aanleiding van de nota van wijziging Verzamelwet SZW is artikel 8 van de ModelAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ herzien. In de eerste modelverordening is
verzuimd om het maatregelenbeleid voor belanghebbenden met een uitkering op grond van de
Inkomensvoorziening Oudere en/of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkzoekenden (IOAW) of
Inkomensvoorziening Oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)uitkering aan te passen aan de verscherpte maatregelen binnen de Participatiewet. Dit is
aanleiding om ook de reeds door u vastgestelde afstemmingsverordening te wijzigen middels een
wijzigingsverordening.
De verordeningen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015. Een
uitzondering daarop is de wijzigingsverordening afstemmingsverordening.

Voorstel aan de raad
Daarin is nu vastgelegd dat de maatregelen gelijkelijk gelden voor belanghebbenden met een
uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ. Aangezien dit een aanscherping van maatregelen
betreft voor deze personen, kan deze verordening vanuit het oogpunt van rechtszekerheid niet met
terugwerkende kracht ingaan. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na
datum publicatie.
Praktisch betekent dit dat gedragingen die plaats vinden voor de datum inwerkingtreding nog
worden afgehandeld conform de oude maatregelenverordening. Gedragingen die plaatsvinden
vanaf de datum inwerkingtreding worden behandeld conform de regels die zijn vastgelegd in de
wijzigingsverordening afstemmingsverordening gemeente Renkum 2015.

Beoogd effect
Het beoogd effect is om de verordeningen in overeenstemming te brengen met de Wet
aanscherping Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet

Kader
Het overkoepelend wettelijk kader voor deze verordeningen wordt gevormd door de
Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz2004 .

Argumenten
1. Door de invoering van de Wet Maatregelen WWB, die met ingang van 1 januari 2015 opgaat in
de Participatiewet , dienen de verordeningen die hun basis vinden in deze wetten, technisch te
worden aangepast.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
De aangepaste verordeningen zijn vanwege het technische karakter van de wijzigingen met
instemming van de Adviesraad Participatiewet alleen ter kennisname aan hen verzonden.

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling door uw raad, worden de verordeningen gepubliceerd via www.overheid.nl. De
aangepaste verordeningen worden opgenomen in het handboek voor de uitvoering en worden ter
inzage gelegd voor inwoners.

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

Financiële consequenties
Geen

Juridische consequenties
Door aanpassing van deze verordeningen wordt een juist juridisch kader gehanteerd voor het
beleid en de aanvraagbehandeling in het kader van de Participatiewet.
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WMO-aspecten
Geen

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven
Geen
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