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Houten, 10 januari 2017

Onderwerp:
Verordening afstemming Participatiewet IOAW en IOA Z W erk en Inkomen Lekstroom

Beslispunten:
1. De verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Werk en Inkomen
Lekstroom vast te stellen en daarmee een aantal technische wijzigingen door
te voeren;
2. De Afstemmingsverordening Participatiewet WIL, zoals vastgesteld op 16
december 2014, in te trekken;
3. De Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ W IL, zoals vastgesteld op 16
december 2014, in te trekken.

Samenvatting
Een afstemmingsverordening bevat de regels op welke wijze uitkeringen worden
verlaagd als sanctie op het overtreden van verplichtingen. In verband met een aantal
aanvullingen en aanpassingen in de Participatiewet is het noodzakelijk de
afstemmingsverordening zoals die vastgesteld is op 16 december 2014 (gepubliceerd
27-01-2015 op een aantal onderdelen te wijzigen. Tevens wo rden een aantal
technische wijzigingen doorgevoerd en een enkele kleine omissie gecorrigeerd. Ook
worden hierbij de afstemmingsverordeningen voor de Participatiewet,
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen (IOAZ) geïntegreerd.

Aanleiding
Een afstemmingsverordening bevat de regels op welke wijze uitkeringen worden
verlaagd als sanctie op het overtreden van verplichtingen. Het is ee n van de
verordeningen die op grond van de Participatiewet vastgesteld dient te worden. De
gemeenteraad van Houten heeft de verordenende bevoegdheid aan zich gehouden en
daardoor dient deze verordening door de gemeenteraad vastgesteld te worden.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van WIL van 19 december 2016 is de
Verordening afstemming Participatiewet IOAW en IOAZ W erk en Inkomen Lekstroom
voorgelegd ter besluitvorming en als voorlopig besluit vastgesteld voor de gemeenten
Vianen, IJsselstein en Lopik in afwachting van het advies van de cliëntenraad WIL en
in afwachting van vaststelling van de afstemmingsverordening door de gemeente
Houten.

Doel van dit voortel
Het doel van dit voorstel is vaststelling van de afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ W erk en Inkomen Lekstroom 2017 waarin regels
worden gesteld op welke wijze uitkeringen worden verlaagd als sanctie op het
overtreden van verplichtingen.

Argumenten per beslispunt
1.1.
Het vaststellen van een afstemmingsverordening is een wetteli jke verplichting;
Op grond van de Participatiewet moet de gemeenteraad bij verordening regels met
betrekking tot het verlagen van de bijstanden de periode van de verlaging van de
bijstand vaststellen.
1.2.1. In de afgelopen periode zijn er wijzigingen in de wetgeving opgetreden
waardoor de eind 2014 vastgestelde afstemmingsverordening aanpassing
behoefde;
De belangrijkste wijziging is invoering van de W et Taaleis per 1 januari 2016.
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-2De afstemming van de Wet Taaleis is verwerkt. Om deze wetgeving te kunnen
handhaven is het nodig in de afstemmingsverordening op te nemen welke
maatregelen worden genomen als klanten zich niet aan de W et Taaleis houden. Dit is
nu opgenomen in de afstemmingsverordening onder artikel 7 a.
1.2.2. Een aantal omschrijvingen is aangepas t en uitgebreid.
Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat de periodieke uitkering van belanghebbende kan
worden afgestemd als verstrekte leenbijstand (bijzondere bijstand) niet of niet volledig
wordt gebruikt voor het daarvoor bestemde doel bijvoorbeeld inrichtingskosten. In de
oude verordening bestond geen grondslag voor afstemming van de periodieke
uitkering van belanghebbende. Met de wijziging van artikel 5 lid 1 en het nieuwe lid 2
kan dat nu wel.
Verder kan nu het niet verschijnen op oproepen ook direct afgestemd worden
(voorheen kon dit alleen via een omweg) en kan de uitkering ook afgestemd worden
als de klant geen sollicitaties heeft verricht of andere acties heeft ondernomen om een
baan te vinden voorafgaand aan de bijstandsverlening (toevoeging bij arti kel 7 sub b
van lid 1 en lid 6).
Zie voor alle aanpassingen de bijgevoegde was wordt lijst.
Samenvattend betreft het hier een actualisatie en enkele technische aanpassingen.
1.2.3. Er is geen reden om de verordening niet vast te stellen overeenkomstig de door
WIL voorgestelde tekst
WIL stelt voor deze nieuwe verordening in alle Lekstroom gemeenten vast te stellen.
De wijzigingen zien met name op wetswijzigingen waarop de verordening aangepast
moet worden. Doordat alle Lekstroom gemeenten hiermee instemm en gelden voor alle
Lekstroom gemeenten dezelfde maatregelen.
WIL geeft aan dat de nieuwe verordening beter past bij de realiteit die zij tegenkomen.
De maatregelen zijn meer afgestemd op de ervaren situatie.
2.1. Twee verordeningen zijn samengevoegd tot één verordening;
Het betreft de samenvoeging van de Verordening afstemming Participatiewet met de
Verordening afstemming IOAW en IOAZ. Deze huidige verordeningen zijn te vinden op
Overheid.nl via
https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/lokale_wet_en_regelgeving/1/10/fields[zoek_in_
de_titel][0]=afstemmingsverordening&fields[postcode_4_cijfers_][0]=3995&fields[huidi
ge_datum][0]=2017-15&sortBy=alternative,ascending&query[keyword][op]==&query[ke yword][val][0]=
De geldende artikelen zijn overgenomen uit de oude verordeningen en ontdubbeld.
Omdat deze twee verordeningen zijn samengevoegd dienen de oude verordeningen
ingetrokken te worden.

Participatie
Via de cliëntenraad WIL is tevens de satelliet W erk en Inkomen betrokken in
advisering ten aanzien van dit onderwerp. Door de timing van de cliëntenraad WIL en
de satelliet W&I is het gezamenlijke advies pas klaar op 9 februari en zal dit advies
later bij de stukken gevoegd worden. Wanneer dit stuk in de raad komt kan wel het
advies meegenomen worden. De verwachting van WIL is, omdat dit technische
aanpassingen betreffen, dat hier geen bijzonderheden uit naar voren komen.

Communicatie
Na besluitvorming door de raad wordt de verordening op de daartoe bestemde wijze
bekend gemaakt en gepubliceerd in het gemeenteblad en op www.overheid.nl.

Financiën
Er zijn geen financiële consequenties voorzienbaar.
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Kanttekeningen
1.1.

Er is nog geen advies van de clientenraad WIL en de satelliet Werk en
Inkomen
Het gezamenlijke advies van cliëntenraad WIL en satelliet komt pas op 2 februari en
kan dan bijgevoegd worden. De satelliet W &I komt op 9 januari 2017 bijeen. De
cliëntenparticipatie van Nieuwegein (adviesraad sociaal domein) komt later bijeen
(exacte datum onbekend). De cliëntenraad WIL komt echter pas later bijeen waardoor
het gezamenlijke advies er op 2 februari 2017 is.
In het kader van de zorgvuldigheid is het echter wel wenselijk dat , voordat de
verordening in routing wordt gebracht , de verordening wordt voorzien van advies van
deze organen. Dit zou betekenen dat in maart 2017 besluitvorming in de raad plaats
kan vinden. W IL dringt in het kader van haar besluitvorming echter aan op een zo
spoedig mogelijke behandeling.
Gezien de aard van de voorgestelde wijzigingen ligt het niet in de lijn der verwachting
dat er een negatief advies komt. Indien echter het advies (van óf de satelliet W &I óf
de cliëntenraad WIL) tot wijziging van de voorgestelde verordening moet leiden, dan
zal dit mogelijk leiden tot amendementen door de Raad of het niet instemmen met de
voorgestelde verordening.

Voortgang
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Houten, 10 januari 2017
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman

W .M. de Jong

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
1. Bijlage 1: Verordening afstemming Participatiewet IOAW en IOAZ Werk en Inkomen
Lekstroom
2. Bijlage 2: Was wordt lijst Afstemmingsverordening
3. Bijlage 3: gezamenlijk advies Cliëntentraad WIL en Satelliet W&I wordt nagezonden

Verantwoordelijke wethouder(s)
e
1 poho
: KDA
e
2 poho
: Nvt
Zaaknummer
16CV00479
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Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2016-092
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 10 januari 2017 nr. BWV16.0416 gelezen en besluit;
1. De verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Werk en Inkomen
Lekstroom vast te stellen en daarmee een aantal technische wijzigingen door
te voeren;
2. De Afstemmingsverordening Participatiewet WIL, zoals vastgesteld op 16
december 2014, in te trekken;
3. De Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ W IL, zoals vastgesteld op 16
december 2014, in te trekken.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 februari 2017.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong
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