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Onderwerp : Verordeningen Participatiewet

Voorgestelde beslissing:

1. De volgende verordeningen in het kader van de Participatiewet vast te stellen:
a. Verordening Tegenprestatie Oude IJsselstreek
b. Verordening Cliëntenparticipatie Oude IJsselstreek
c. Verordening individuele studietoeslag Oude IJsselstreek
d. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Oude IJsselstreek
e. Re-integratieverordening Participatiewet Oude IJsselstreek
f. Verordening verrekening bestuurlijke boetes bij recidive

Aanleiding

Met de overgang van de uitvoering van de Participatiewet van de GR ISWI naar de uitgebreide GR Wedeo 
per 1 januari 2016, verschuift de verordende bevoegdheid van het algemeen bestuur GR ISWI naar de 
gemeenteraad. Dit heeft tot gevolg dat enerzijds de verordeningen zoals die door het AB GR ISWI zijn 
vastgesteld, komen te vervallen. Anderzijds is de gemeenteraad op basis van artikel 8 e.v. van de  
Participatiewet verplicht om verordeningen vast te stellen.  

Wat wordt met beslissing bereikt
 Een rechtmatige uitvoering van de Participatiewet per 1 januari 2016.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. Wijzigen leidt tot uitvoeringsrisico’s bij de start van de nieuwe uitvoeringsorganisatie
Wijzigingen van verordeningen leidt tot aanpassingen in processen, documenten, ICT-systemen, 
instructies, voorlichting aan klanten, etc. Ten behoeve van een soepele overgang van de uitvoering naar 
een nieuwe situatie is het wenselijk dat het huidige beleid in eerste instantie wordt gecontinueerd. 
2016 kan gebruikt worden om in alle rust het huidige beleid te herijken en de verordeningen daarop aan 
te passen.  

1.2. Huidige verordeningen zijn afgestemd op de verordeningen van de gemeente Doetinchem
De “ISWI verordeningen” zijn regionaal afgestemd en zodoende in grote lijn gelijkluidend met die van 
de gemeente Doetinchem m.u.v.:

a. Lager verlagingpercentage
De percentages die de gemeente Doetinchem hanteert indien de uitkeringsgerechtigde zijn (re-
integratie) verplichtingen niet nakomt, zijn lager dan die het ISWI hanteert. De gemeente 
Doetinchem hanteert de kortingspercentages 5%, 20% en 100% terwijl het ISWI de 
percentages 10%, 50% en 100% hanteert. Dit verschil wordt meegenomen bij de herijking van 
het beleid in 2016.

b. Cliëntenparticipatie
Op basis van de Participatiewet dienen uitkeringsgerechtigden in de mogelijkheid te worden 
gesteld om mee te praten bij de totstandkoming van verordeningen en beleidsregels. Hoe dit 
vormgegeven wordt, is gemeentelijke beleidsvrijheid. Het ISWI heeft de cliëntenparticipatie 
vormgegeven middels een vorm van cliëntenraad, terwijl de gemeente Doetinchem een Sociale 
Raad kent voor het gehele Sociale Domein. Het vormgeven van de cliëntenparticipatie is 
onderdeel van het transformatieproces 2016. Vandaar dat voorgesteld wordt tot die tijd de 
huidige verordeningen vast te stellen. Concreet heeft dit geen gevolgen omdat de cliëntenraad 
van het ISWI niet is ingevuld vanwege een gebrek aan aanmeldingen vanuit de 
uitkeringsgerechtigden.     



Kanttekeningen
1 Continuering van beleid sluit niet aan bij de nieuwe verhouding gemeente-uitvoeringsorganisatie

De keuze om de verordende bevoegdheid niet meer over te dragen aan de nieuwe uitvoerings-
organisatie is een bewuste keuze geweest. Continueren van de huidige verordeningen sluit daar niet bij 
aan. Continuering sluit wel aan bij het proces zoals beschreven in de transitienota waarbij tot 1 januari 
2016 de nieuwe organisatie juridisch wordt vormgegeven (bouwen van het huis) en na 1 januari 2016 de 
transformatie (inrichting van het huis) wordt vormgegeven.  

Kosten, baten, dekking

Omdat de huidige verordeningen worden gecontinueerd is er geen sprake van financiële gevolgen. 

Uitvoering

Planning
 De verordeningen gaan, gelijktijdig met de aanpassing van de GR Wedeo,  in op 1 januari 2016

Personeel
nvt
Communicatie/participatie
nvt

Evaluatie/verantwoording
In 2016 wordt het huidige beleid herijkt en zullen de verordeningen daarop worden aangepast. 

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester
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