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 Verordeningen Participatiewet en Wet Wwb-maatregelen 
 

 
Aan de gemeenteraad 

 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De re- integratieverordening Participatiewet gemeente Dronten 2015 vast te stellen. 
2. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Dronten 2015 vast te stellen. 
3. De Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Dronten 2015 vast te stellen. 
4. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dronten 2015 vast 

te stellen.  
5. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dronten 2015 vast te stellen .  
6. De Verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015 vast te stellen. 
7. De Verordening maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsfonds in te trekken.   
8. Kennis te nemen van het advies van de OBD en de reactie van het college hierop. 

 

INHOUD 

INLEIDING 

Na het vaststellen van de visie Dronten@work en het beleidsplan Transitie sociaal domein ligt 
nu de volgende stap in het beleidsproces voor; het vaststellen van de verordeningen.  Het gaat 
om verordeningen die voortkomen uit de Participatiewet en de  Wet Wwb-maatregelen. De  
verordening individuele inkomenstoeslag  komt voort uit de Wet Wwb-maatregelen en betreft 
minimabeleid. De verordeningen zijn dan als volgt te categoriseren: 

 
 Verordeningen die voortkomen uit de Participatiewet: 

 Verordening re-integratie Participatiewet gemeente Dronten 2015; 

 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Dronten 2015; 

 Verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2015. 
 
 Verordeningen die voortkomen uit de Wet Wwb-maatregelen: 

 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dronten 2015; Minimabeleid 

 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dronten 2015  

 Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Dronten 2015. 
 

De Verordening cliëntenparticipatie op basis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet 2015 zal in december in de raad behandeld worden.  

 
 ARGUMENTEN 

 1,2,3,6.De verordeningen genoemd bij deze beslispunten zijn geheel nieuwe verordeningen.   
 
  4. De belangrijkste wijzigingen in de afstemmingsverordening zijn: 

 aan de afstemmingsverordening is een artikel toegevoegd dat de duur van de 
  verlaging bij schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting (artikel 18 lid 4 
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    Participatiewet) regelt; 
 

 aan de afstemmingsverordening is een artikel toegevoegd dat bepaalt dat het 
bedrag van de verlaging wordt verrekend over de maand van oplegging van de 
maatregel en ten hoogste de 2 volgende maanden, waarbij over de eerste maand 
ten minste 1/3 van het bedrag van de verlaging wordt verrekend; 

 

 artikel 12  dat gaat over tekortschietend besef van verantwoordelijkheid  is 
verduidelijkt. 
 

5. De verordening individuele inkomenstoeslag vervangt per 1 januari 2015 de verordening 
langdurigheidstoeslag. In grote lijnen blijft de doelgroep hetzelfde.  
De wijzigingen ten opzichte van de oude verordening Langdurigheidstoeslag zijn als volgt: 

 De doelgroepbepaling staat nu in de verordening Langdurigheidstoeslag, maar wordt 
straks geregeld in de beleidsregels individuele inkomenstoeslag.  

 de hoogte van het inkomen waarmee iemand in aanmerking komt voor de toeslag is 
verhoogd van 100% naar 110% van het minimumloon 

 de hoogte van de toeslag wordt niet meer in een percentage van de norm (40%) 
uitgedrukt, maar in een vast bedrag. 

 er is een extra norm ingevoerd voor echtparen met kinderen. 

 er is een extra norm ingevoerd voor personen die verblijven in een inrichting. 
 

Om de toename van het aantal aanvragen als gevolg van de ophoging van de 
inkomensnorm van 100% naar 110% op te vangen, zijn de bedragen voor de toeslagen in 
zijn algemeenheid verlaagd. Uitzondering hierop is de toeslag voor een persoon in een 
inrichting. Deze is gelijk getrokken met een alleenstaande die thuis woont omdat in de 
praktijk het als rechtsongelijkheid werd ervaren om dit onderscheid te maken. 

 
7. De Wet Wwb-maatregelen verruimd de mogelijkheid voor individuele bijzondere bijstand 

voor daadwerkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand 
worden beperkt. Alleen categoriale bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende 
zorgverzekering blijft bestaan. Dit betekent dat de verordening maatschappelijke participatie 
en toegankelijkheidfonds per 1 januari 2015 moet worden ingetrokken. Hiervoor in de plaats 
komt een declaratieregeling die in beleidsregels zal worden vastgelegd. Deze beleidsregels  
zullen in het najaar aan het college ter vaststelling worden voorgelegd.  Inhoudelijk zullen 
deze beleidsregels niet veel verschillen van de verordening. Naast deze beleidsregels zal 
aan het college in het najaar nog een aantal beleidsregels worden voorgelegd. Een aantal 
verordeningen zal namelijk nader worden uitgewerkt in beleidsregels. Het gaat om de 
volgende beleidsregels: 

 Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 

 Beleidsregels studietoeslag 

 Beleidsregels toegankelijkheidsbijdrage 

 Beleidsregels bijzondere bijstand 

 Beleidsregels tegenprestatie 
 

8. De OBD is gevraagd om een advies m.b.t. de voorliggende verordeningen. Dit advies en de 
reactie hierop van het college zijn bij de stukken gevoegd zodat dit meegenomen kan 
worden in het besluitvormingsproces. 

 
Het college 
 
 
 
 
R. Kool                                                                    mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


