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Geachte adviesraad,

Op 14 maart jl. ontvingen wij uw advies over de Aanpassingen nadere regels Re-integratieverordening
Participatiewet en IOAWIIOAZ 2018 gemeente Zuidplas, waarvoor dank.
U heeft een aantal opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen, waarop wij onderstaand reageren:
Artikel 6 en 8: aanpassinq bedraqen
De hoogte van de loonkostensubsidie is licht naar beneden bijgesteld, op basis van de regionale
afspraken binnen de arbeidsmarktregio RijnmondA//SPR. Voor werkgevers is het makkelijker als alle
gemeenten binnen de regio dezelfde afspraken hanteren. Zo worden zij gestimuleerd om meer
kandidaten van gemeenten een plaats te bieden.

Omdat lJsselgemeenten graag aansluit bij de succesvolle Rotterdamse samenwerking met 40
uitzendbureaus, zijn de voorwaarden incidentele loonkostensubsidie voor uitzendorganisaties ook
geharmoniseerd.

Artikel 16 lid 4: invoering termiin voor inzendinq geqevens
Deze termijn van 7 dagen is toegevoegd conform het hanteren van eenzelfde termijn bij het invullen en
het indienen van een wijzigingsformulier, zoals ook vermeld in het Rechten- en Plichtenboekje. Dit
schept helderheid en duidelijkheid richting de klant. Als er echter omstandigheden zijn die ervoor
zorgen dat een belanghebbende de informatie niet binnen 7 dagen kan verstrekken, wordt hier coulant
mee omgegaan.

Artikel 18 lid 1f: inkortinq termijn verqoedinq meerkosten kinderopvang
De vergoeding kosten kinderopvang is nu gekoppeld aan de termijn als genoemd in de Beleidsregels
tegemoetkoming kosten kinderopvan g 2017
.
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Artikel 22 lid b. laten vervallen van het woordje 'of'
lnderdaad komen aldeze kosten voorvergoeding in aanmerking. Hetwoordje'of isverwijderd in de
definitieve versie.

Artikel22 lid 2: hooqte maximaal te verqoeden bedraq
In de praktijk zien we (nu) niet dat het maximale bedrag van € 5.000 wordt overschreden. Het opnemen
van een plafond heeft vooral te maken met het teruglopende participatiebudget van de gemeente. We
blijven dit volgen en waar nodig zal dit bedrag op termijn worden aangepast.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
contact opnemen met Sanna den Hoedt via bovenstaand telefbonnummer of via eOmail:
s.denhoedt@zuidplas.
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Met vriendelijke groet,
plas,

Gemeentesecretarls

(a. i.)

PostadresPostbus100,29l0AC NieuwerkerkaandenlJssel T0180330300F0180330329Egemeenle@zuidplas.nl www.zuidplas.nl
cemeente Raadhuisplein 2,2914 KM Nieuwerkerk aan den lJssel / De Saffier Kleinpolderlaan 4,2911 PA Nieuwerkerk aan den lJssel
Pagina 2 van 2

