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Zienswijze wijziging verordeningen Participatie, Werk en Inkomen
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gelezen het voorstel d.d.

25 oktober 2016

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

De door het college voorgestelde zienswijze ten aanzien van de wijziging van verordeningen
Participatie, Werk en Inkomen vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur
van Ferm Werk.
De zienswijze luidt:
De raad heeft kennis genomen van het proces dat heeft geleid tot de voorstellen tot wijziging van de
verordeningen. De raad spreekt zijn waardering uit voor de moeite die is genomen om relevante
personen en partijen inbreng te laten leveren. Het is van belang dat ook de uitvoering daarin is
betrokken omdat de verordeningen goed uitvoerbaar moeten zijn en niet moeten te leiden tot een
onevenredig grote inzet van capaciteit van Ferm Werk. Tegelijkertijd moeten zij recht doen aan het
verschillend handelen in ongelijke situaties. De raad heeft de indruk dat deze aspecten goed zijn
afgewogen.
De raad is positief over het feit dat de uitkomsten van de MER (de Minima Effect Rapportage
uitgevoerd door Nibud) zijn gebruikt bij het opstellen van de wijzigingsvoorstellen. De raad heeft
geconstateerd dat binnen de ruimte die wettelijk bestaat aandacht is geschonken aan het verlichten
van de meest knellende situaties. De raad realiseert zich dat nauwelijks recht kan worden gedaan
aan elke afzonderlijke situatie.
De raad kan zich vinden in de wijzigingen die worden voorgesteld met betrekking tot de
declaratiereqeling. Zij zijn in lijn met de uitkomsten van de uitgevoerde MER en naar verwachting
hebben zij slechts geringe financiële consequenties. De raad wil in dit verband op de hoogte worden
gehouden van het bereik van de regeling en de bestedingen. Bij de bestedingen wenst de raad een
uitsplitsing te zien zodat helder wordt aan welke doelen de bestedingen bijdragen en of het gaat om
een volwassenen, een kind tot 12 jaar of een kind van 13 jaar en ouder.
De raad kan zich vinden in de wijzigingen die worden voorgesteld met betrekking tot de verordening
individuele inkomenstoeslag. Zij zijn in lijn met de uitkomsten van de uitgevoerde MER en naar
verwachting hebben zij slechts geringe financiële consequenties.
De raad constateert dat de voorgestelde wijzigingen in de afstemminqsverordeninq technisch van

aard zijn. De raad vindt het een goede toevoeging dat de op te leggen maatregel wordt afgestemd op
de omstandigheden van betrokkene. Opname in de verordening is overigens niet voldoende; de raad
gaat er vanuit dat deze bepaling ook in praktijk wordt gebracht. Enerzijds is de raad van mening dat
inwoners met een uitkering verplicht zijn inspanningen te verrichten die leiden naar uitstroom.
Eventueel moeten die inspanningen worden afgedwongen door het opleggen van maatregelen.
Anderzijds is de raad van mening dat dwang en drang niet de meest effectieve instrumenten zijn. Er
moet vooral maatwerk worden geleverd afgestemd op de persoon in kwestie. In die zin is de
mogelijkheid van het eerst geven van een waarschuwing positief.
De raad heeft kennis genomen van de opgestelde Participatieverordeninq 2017 en is positief over
het helder op een rij zetten van de doelgroepen en instrumenten. De raad constateert verder dat
recht is gedaan aan de motie 'Werken moet lonen'. Met deze verordening kan het door de raad
gewenste maatwerk worden geleverd zodat maximaal effect kan worden bereikt in termen van
uitstroom waarbij betrokkene in staat is in het eigen levensonderhoud te voorzien.
De raad heeft kennis genomen van de voorgenomen wijziging van de verordening cliëntenparticipatie
en heeft daartegen geen bezwaren.
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