
                                            Verzamelbeleidsregels participatiewet 

 

Tekst uit het collegevoorstel: 

Wat adviseert de Cliëntenraad Participatiewet Gilze en Rijen? 
De cliëntenraad is op 17 augustus gevraagd om te adviseren over het voorstel. Op 10 september vond 

hierover overleg met de wethouder plaats. De cliëntenraad wilde graag weten of de adviezen die zij 

gaven bij de implementatie van de Participatiewet hiermee niet in gevaar zouden komen. Daarover is 

vervolgens op 26 september een overleg geweest met de cliëntenraad. Uit dit overleg bleek dat de 

destijds gegeven adviezen niet teniet gedaan worden met het huidige voorstel.  

De cliëntenraad adviseert daarom om akkoord te gaan met de vaststelling van de 

verzamelbeleidsregels. Ze geven daarbij aan het belangrijk te vinden dat: 

-          Het menselijke aspect aandacht blijft krijgen. Het is belangrijk dat de gemeente steeds een 

goede inschatting blijft maken van wat de cliënt nodig heeft. 

-          De verzamelbeleidsregels zo nodig worden aangepast wanneer de acties uit het verbeterplan 

daarom vragen. 

-          De verzamelbeleidsregels goed aansluiten bij de verzamelverordening en daarmee bij reeds 

eerder overgenomen adviezen van de cliëntenraad. 

Het college besloot de verzamelbeleidsregels vast te stellen en te publiceren.  

  

Ik hoop u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben over hetgeen er met uw advies is gedaan. 

 

Betreft onderstaande adviezen 

  

Geacht College,    

Hieronder ons advies betreffende nota en verordeningen.  

Implementatienota Participatiewet en  

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ  

De nota is duidelijk en helder geschreven, hulde daarvoor aan Peggy Bannier en Sybella die 

tevens bereid was om verdere toelichting te geven en die we daarna konden benaderen met 

onze vragen, en mee participeren in het vervolg.  

Wij adviseren het College zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten bij het begrip 

´verwijtbaarheid´. Het kan gaan om mensen die in de knel zitten of mensen die een 

psychische of verstandelijke beperking hebben, waardoor ze gewoon niet begrijpen wat er van 

hen verwacht wordt.  

Wij adviseren tevens dat een maatregel alleen kan worden opgelegd als er een plan van 

aanpak is doorgesproken met de werkzoekende en bekend is aan welke verplichtingen hij/ zij 

gehouden is.  

Wij vinden het belangrijk dat mensen altijd in de gelegenheid gesteld worden tot hoor en 

wederhoor.  

Wij hechten aan een eenvoudige, laagdrempelige, goed toegankelijke beroepsprocedure en 

ontvangen graag informatie over de huidige werkwijze.  

Wet maatregelen WWB, kostendelersnorm  



Voor het zittende bestand gaat de verandering in per 1 juli 2015. Door de beschreven 

uitgebreide informatie die verstrekt gaat worden, kunnen de mensen die onder de 

kostendelersnorm gaan vallen zich enigszins voorbereiden. Toch zal een aantal gezinnen er 

fors in inkomen op achteruit gaan en mogelijk daardoor in betalingsproblemen komen of 

schulden opbouwen.  

Wij adviseren om de mensen die hiermee te maken krijgen, te wijzen op een vorm van hulp; 

te denken valt aan een cursus budgetbeheer of een ondersteuning zoals door de 

Thuisadministratie aangeboden gaat worden.  

Arbeidsverplichting                  Prioriteit ligt wat de raad betreft bij echte banen.  

De Cliëntenraad wil bij de sollicitatieplicht pleiten voor kwaliteit om te voorkomen dat 

werkgevers overstelpt gaan worden met schijnsollicitaties.  

Toetsen op kansrijke sollicitaties garandeert meer succes dan het versturen van een aantal 

brieven. Op de huidige verzadigde arbeidsmarkt kan de verantwoordelijkheid niet alleen bij 

de cliënt c.q. werknemer worden gelegd. 

5. Wij zijn van mening dat bij de verhuisplicht sociale omstandigheden moeten worden 

meegewogen, gezinnen met kinderen die uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, of 

echtpaar/alleenstaande die tevens ondersteuner of mantelzorger is voor ouder(s) of de 

buurvrouw die hiermee een belangrijke schakel in hun netwerk gaan verliezen.  

Wij adviseren in deze maatwerk toe te passen en de verhuisplicht pas toe te passen als er 

uitzicht is op een echte, volwaardige baan.  

De raad adviseert de volgende aandachtspunten mee te nemen bij de uitvoering van de 

Uniforme arbeidsverplichtingen:  

Ad verhuisplicht, pas nadat:  

– Er aanbiedingen gedaan zijn via Talent2work;  

– Verhuiskosten niet ten koste van cliënt;  

– Dringende reden om hiervan af te zien, bijv. kinderen sociale omstandigheden;  

– Een garantie van een jaarcontract tegen minimumloon staat niet in  

verhouding als men daarna buiten eigen schuld weer in een vreemde  

omgeving in de bijstand komt en daarom ons advies: Onverwijtbaar opnieuw werkloos, 

terugkeergarantie op kosten.  

7. Dit is een landelijk bekritiseerd punt en dient o.i. beoordeeld te worden naar de werkelijke 

situatie. Bij een artsenbezoeker mag een andere kledingstijl worden verwacht dan bij een 

medewerker van de Formido, terwijl ze toch allebei verkoper zijn.  

Verordening tegenprestatie  



De cliëntenraad vindt het van belang dat bij de uitvoering van tegenprestatie een aantal zaken 

helder geregeld is:  

1. vergoeding voor reiskosten zijn declarabel;  

2. een goede aansprakelijkheidsverzekering;  

3. kosten Verklaring Omtrent Gedrag zijn declarabel.  

Voorts menen wij dat er geen reguliere banen en/of werkzaamheden door de tegenprestatie 

mogen verdwijnen. Ook mogen er geen werkzaamheden worden ingezet die normaal betaald 

worden. Het moet gaan om additionele maatschappelijk nuttige taken die voorheen niet 

betaald werden.  

Noodzakelijk is dat hier een goede toets/controle voor wordt ingericht. De raad verneemt 

graag hoe dit ingevuld wordt.  

De raad is het eens met de opgenomen hardheidsclausule.  

3.5.1 Categoriale bijzondere bijstand  

De Cliëntenraad wil graag gekend worden en advies uitbrengen op de beleidsregels 

betreffende de collectieve ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten.  

Verordening individuele inkomenstoeslag  

De Cliëntenraad staat positief tegenover de verhoging van de inkomensgrens voor de toeslag 

van 101% naar 110 % van de toepasselijke bijstandsnorm (landelijk wordt gestreefd naar 

verhoging tot 130%). Voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een laag inkomen is dit 

een belangrijke aanvulling.  

De raad is voor een ruimhartige toeslag ook omdat van een ieder steeds meer een bijdrage 

wordt gevraagd en een langdurig laag  

inkomen steeds moeilijker wordt.  

De raad adviseert onderstaande in plaats van de voorgestelde bedragen op te nemen:  

gezin E 530  

alleenstaande ouder E 475  

alleenstaande E 371  

Verordening individuele studietoeslag  

De hoogte van de toeslag is nu 25% van de Wajonguitkering, landelijk wordt geadviseerd 

hierbij aan te sluiten, dus 25 % van de bijstandsnorm.  

Baangarantie  



Tot de doelgroep behoren de personen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen. Wajongers en mensen die op  

1 januari 2015 nog op de wachtlijst WSW hebben tot 2018 voorrang.  

De druk is nu groot om te voldoen aan de baangarantie. Er blijft weinig ruimte over om 

functies te creëren voor of aan te bieden aan mensen met een middelbaar en hogere opleiding 

met een arbeidshandicap en mensen met een lage opleiding die het minimumloon kunnen 

verdienen.  

Wij adviseren dat de gemeente ook aandacht heeft voor deze groepen.  

Tot slot is de Cliëntenraad benieuwd naar de effecten van het nieuwe belastingstelsel, waarin 

met name een aantal toeslagen weer gewijzigd zullen gaan worden, of vervallen.  

Graag willen wij op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen.  

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groeten,  

Cliëntenraad WWB Gilze Rijen 

 

onderwerp Advies implementatienota wijzigingen WWB en vier verordeningen 

Geachte heer, mevrouw,  

Allereerst willen wij u dank zeggen voor bovengenoemd advies. In algemene zin omvat uw 

advies terechte kanttekeningen en waardevolle aandachtspunten voor de verdere invulling van 

het vervolg, zoals de beleids- en uitvoeringsregels. Over die verdere uitwerking zullen wij u 

blijvend informeren.  

Op een vijftal onderwerpen in uw advies komen wij onderstaand nadrukkelijker terug:  

1. Beroepsprocedure  

Wij zullen u op korte termijn informeren over de thans geldende beroepsprocedure. Overigens 

is het principe van hoor- en wederhoor in de verordening opgenomen.  

2. Op de (regionale) uitwerking van de aanpak van de jeugdwerkloosheid komen wij begin 

2015 bij u terug.  

3. Wij komen op korte termijn bij u terug met de voorstellen voor een 

ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten, ter compensatie voor het 

wegvallen van WTCG en CER.  

4. U stelt voor de bedragen als genoemd in de verordening individuele inkomenstoeslag elk 

met ongeveer € 10 te verhogen. Wij begrijpen dat dit een door het FNV landelijk ingebracht 



punt is. Gezien het feit dat de bedragen zoals oorspronkelijk in de Verordening 

langdurigheidstoeslag zijn opgenomen sinds de vaststelling niet zijn geïndexeerd, zijn wij 

bereid de gemeenteraad voor te stellen uw advies te volgen en genoemde bedragen in de 

Verordening individuele Inkomenstoeslag aan te passen.  

5. Wij kunnen uw advies met betrekking tot de hoogte van de individuele studie- toeslag 

echter niet honoreren. Ook voor dit onderdeel is er in de uitkering aan gemeenten door het rijk 

een korting toegepast. Op grond daarvan hebben de gemeenten in de regio Midden-Brabant 

berekend wat een redelijke bijdrage aan studietoeslag kan zijn, die blijft binnen het door het 

rijk toegekende budget. Daaruit is de € 100/ maand voortgevloeid.  

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,  

de secretaris, de burgemeester,  

ir. Gerard Vlekke dr. Jan Boelhouwer 

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

t.a.v.: Wethouder Dols.  

Raadhuisplein 1  

5017 AN Rijen  

Onderwerp: Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017  

Rijen, 31 mei 2017  

Geacht college,  

Graag willen we advies uitbrengen over de verzamelverordening.  

Allereerst dank voor de toezending. Hoewel het vaak gaat om wettelijke aanpassingen, willen 

we als Cliëntenraad Participatiewet toch enkele opmerkingen maken.  

Ook in 2015 heeft de Cliëntenraad enkele adviezen uitgebracht over onderdelen van  

de verzamelverorderning 2015. Deze zijn grotendeels overgenomen. De Cliëntenraad gaat 

ervan uit, dat deze adviezen gecontinueerd worden.  

Algemeen:  



Voor de leesbaarheid adviseren wij u om de nieuwe verordening (met de toelichting) ook in 

zijn geheel te presenteren en aan te bieden.  

Nu geeft u een duidelijk beeld van de wijzigingen, waarvoor dank.  

We zullen ingaan op een aantal zaken.  

Beschut werk:  

Het aanbieden van beschut werk is vanaf 1 januari 2017 een verplichting!  

De Cliëntenraad adviseert ook de client erop te wijzen dat men een verzoek  

kan doen of men voor beschut werk in aanmerking kan komen  

Artikel 7, lid 5 gaat over het realiseren van dienstbetrekkingen. Hierbij gaat men uit van een 

raming. Bepaald door de overheid,is enige flexibiliteit hier mogelijk  

Klachtenregeling:  

De Cliëntenraad vraagt zich af of er in de verordening geen artikelen moeten worden 

toegevoegd waarin een klachtenregeling is opgenomen.  

Toelichting:  

Mensen voelen zich soms niet serieus genomen. Hebben klachten over de behandeling door 

ambtenaren of beslissingen van het college.  

Gilze en Rijen kent een algemene klachtenregeling.  

Wij adviseren u in de verordening hierna te verwijzen.  

Artikel 27:  

Enkele opmerkingen betreffende artikel 27.  

de Cliëntenraad is niet voor het verzwaren van het sanctiebeleid van 50% naar 100%.  

Sancties alleen als men bewust de fout in gaat.  

Wij adviseren om: Bed, Bad en Brood blijvend te waarborgen.  

Hardheidsclausule:  

Eerder hebben we u gevraagd om een hardheidsclausule op te nemen in de verordening.  

Dit maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen anders te handelen (beleidsvrijheid van het 

college).  

Adviestermijnen:  



De Cliëntenraad adviseert u om de informatie tijdig te verstrekken, zodat wij bij een gevraagd 

of ongevraagd advies ruim de tijd hebben om de stukken te bestuderen een advies op te 

stellen.  

Betrokkenheid:  

De Cliëntenraad zou graag al in het voortraject mee willen denken (ambtelijk overleg/uitleg).  

Dit geldt ook voor het wijzigen van de beleidsregels. Ook hier willen we graag in een vroeg 

stadium mee participeren  

Wij willen graag de dialoog aangaan om samen in de gemeente Gilze en Rijen te komen tot 

een goed beleid ter bestrijding of voorkoming van armoede.  

Tot slot,  

De Cliëntenraad Participatiewet ervaart het overleg als constructief.  

Wij hopen dat u bovenstaande adviezen overneemt en zien uw schriftelijke reactie graag 

tegemoet.  

Met vriendelijke groet, namens de Cliëntenraad Participatiewet,  

Cees Willemen, secretaris.  

 

 

 

 


