Aan het college B&W gemeente Zuidplas
t.a.v. wethouder R.B. van Woudenberg
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum:

2 februari 2015

Onderwerp:

ADVIES Nadere Regels Participatiewet 2015 gemeente Zuidplas.

Geachte mijnheer van Woudenberg,

Hierbij brengt de Adviesraad u advies uit inzake de Nadere Regels Participatiewet 2015 gemeente
Zuidplas ref.notitie college dd 13/01/2015.
In deze notitie worden ten behoeve van de uitvoering nadere beleidsregels uitgewerkt, nl
- Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet 2015
- Nadere regels verordening Tegenprestatie Participatiewet en IOAW/IOAZ
- Nadere regels verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet
- nadere regels verordening Individuele Studietoeslag Participartiewet.
Per aparte verordening treft U hieronder onze opmerkingen aan.
Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Zuidplas
Opmerkingen over de verordening
Artikel 9 lid 4
In dit artikel wordt gesproken over toezending van de salarisspecificaties aan de gemeente. Het is
hierbij onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld: de werkgever als ontvanger van de
loonkostensubsidie of de werknemer.
Artikel 15 lid 2
In dit artikel wordt gesproken over de 3 contactmomenten in het nazorgtraject.
De Adviesraad had hier - in lijn met lid 1 en 3 - bij het tweede contactmoment altijd het moment na
einde proeftijd ipv na 3 maanden verwacht.
Artikel 17
In dit artikel wordt het moment van uitbetaling van de uitstroompremie benoemd.
De Adviesraad is verbaasd dat dit al na 2 maanden na aanvang dienstverband plaats zal vinden en
had meer verwacht dat dit uiterlijk 2 maanden na einde dienstverband zou zijn.
Artikel 21 lid 4
In dit artikel wordt gesproken over de uitbetaling van de in de leden 1 t/m 3 genoemde kosten aan het
opleidingsinstituut.
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De Adviesraad adviseert alleen de kosten voor het opleidingsinstituut te betalen aan het
opleidingsinstituut en de kosten gemaakt door de volger van de scholing rechtstreeks te betalen aan
diegene die de scholing heeft gevolgd.

Tot slot wil de Adviesraad opmerken dat zij in de nadere regels geen verdere uitwerking van artikel 17
van de verordening Participatiewet voorziening beschut werken heeft aangetroffen.
De Adviesraad wil hier alvast haar grote ongerustheid melden.
Nadere regels verordening Tegenprestatie Participatiewet en IOAW/IOAZ
In de toelichting wordt bij artikel 3 inleiding aangegeven dat het college onbeloonde maatschappelijk
nuttige werkzaamheden kan inzetten als tegenprestatie. Additioneel betekent dat er in deze tijd en op
deze plaats geen enkele bereidheid is om daar een geldelijke beloning voor te betalen...... Elk jaar
controleert het college of deze omstandigheden ongewijzigd zijn.
De Adviesraad onderschrijft dit voornemen en is zeer geïnteresseerd in deze jaarlijkse rapportage.
Nadere regels verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
In de toelichting wordt bij de Inleiding in de tweede alinea aangegeven dat het toekennen van deze
individuele toeslag geen gebonden bevoegdheid meer is, maar een discretionaire bevoegdheid.
Dit heeft tot gevolg dat een aanvraag – hoewel die voldoet aan alle daarvoor geldende criteria- toch
kan worden gewijzigd.
In de verdere uitwerking worden minstens twee criteria genoemd waarop getoetst zal worden
- de krachten en bekwaamheden van de persoon
- de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
De Adviesraad adviseert bij de toetsing van het eerste criteria gebruik te maken van een algemeen
geaccepteerde standaard onderzoeksmethode.

Nadere regels verordening individuele Studietoeslag Participatiewet
De Adviesraad heeft geen opmerkingen over deze nadere regelgeving.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Namens de Adviesraad
W. Penninga (voorzitter)
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