
 
 
 
 
In het kader van de Participatiewet heeft de gemeenteraad de Re-integratieverordening Participatiewet 
vastgesteld. Onderdelen van deze verordening zijn uitgewerkt in de Beleidsregels re-integratie Participatiewet, 
die door het college zijn vastgesteld.  
Met ingang van 1 januari 2017 en 1 februari 2017 is de Participatiewet op een aantal onderdelen gewijzigd. In 
verband met deze wijzigingen is de re-integratieverordening al aangepast. In het verlengde hiervan dienen ook 
de beleidsregels te worden aangepast. Met dit besluit wordt hierin voorzien. 
 
 
Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht onder bepaalde voorwaarden de voorziening beschut werk aan  
te bieden. Door een wijziging van de Participatiewet is het vanaf die datum eveneens mogelijk dat mensen zelf 
een advies beschut werk bij het UWV aanvragen. Dit was eerder slechts voorbehouden aan gemeenten. Ook 
personen die een uitkering van het UWV hebben, kunnen deze mogelijkheid benutten om zelf een advies 
beschut werk aan te vragen bij het UWV. 
Met de wijziging van de Participatiewet kan ook structurele loonkostensubsidie worden ingezet bij school-
verlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO,  
die binnen zes maanden na het verlaten van genoemd onderwijs zijn gaan werken bij een werkgever en die bij 
voltijdse arbeid niet in staat blijken te zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Zo wordt een duurzame 
arbeidsinschakeling van deze jongeren gestimuleerd. 
De wijziging van de Participatiewet maakt het eveneens mogelijk dat gedurende de eerste zes maanden van  
een dienstverband een forfaitaire loonkostensubsidie wordt verleend op basis van een loonwaarde van 50%. 
 
Met dit wijzigingsbesluit zijn de huidige beleidsregels weer in overeenstemming met de veranderde wet- en 
regelgeving. Ter verduidelijking zijn ook enige redactionele aanpassingen doorgevoerd.  
Voorts is de leeftijdsgrens van een van de doelgroepen voor de incidentele loonkostensubsidie verlaagd van  
55 jaar en ouder naar 50 jaar en ouder. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de doelgroepbepaling die het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) hanteert. Dit maakt het eenvoudiger om ook de kosten van de incidentele 
loonkostensubsidie te betrekken bij een eventuele (regionale) aanvraag voor een ESF-subsidie. 
Dit wijzigingsbesluit is - evenals de aanpassing van de re-integratieverordening - in RPA West-Brabant verband 
tot stand gekomen.  
 
 
Het Besluit tot 2e wijziging van de Beleidsregels re-integratie Participatiewet is ter advisering aan de cliëntenraad 
voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 23 november 2017 zijn de wijzigingen in de beleidsregels aan de orde geweest. 
 
 
De cliëntenraad komt tot de conclusie, dat de voornaamste wijzigingen voortvloeien uit gewijzigde rijkswetgeving 
en hierbij geen gemeentelijke beleidsvrijheid aan de orde is.  
De cliëntenraad is wel verheugd, dat de aantallen plekken beschut werk uit de ministeriële regeling voor dit jaar 
nagenoeg zijn gehaald (Bergen op Zoom 11 plekken en 11 geïndiceerden, Steenbergen 3 plekken en 3 
geïndiceerden, Woensdrecht 3 plekken en 2 geïndiceerden). 
 
 
Advies: 
In de voorgestelde aanpassingen van de beleidsregels kan de cliëntenraad zich vinden. 
 


