Aan:

College en gemeenteraad gemeente Boekel

Onderwerp: Gevraagd advies Re-integratieverordening Participatiewetgeving
2018
Datum:

10 oktober 2017

Geacht college, geachte leden van gemeenteraad Boekel,

Met het aanbieden van de re-integratieverordening participatiewetgeving 2018 is de
kennisgroep participatie Meierijstad gevraagd een preadvies uit te brengen. Dit inzake de
voorgestelde wijzigingen en het herbenoemen van de participatieverordening in reintegratieverordening participatiewetgeving 2018. Hierna te noemen re-integratieverordening.
Korte toelichting.
Een vertegenwoordiging van de adviesraden sociaal domein van de gemeenten
Meierijstad, Bernheze en Boekel vormen gezamenlijk de “kennisgroep participatie
Meierijstad”. In deze kennisgroep worden alle zaken vanuit de participatiewet, die
betrekking hebben op de uitvoering van de sociale diensttaken, behandeld en
voorzien van een preadvies. Dit preadvies wordt dan aangeboden aan de eigen
adviesraad. In de kern betreft het dan een eensluidend advies. Alleen wanneer er
sprake is van de noodzaak voor “couleur locale” kan een door de kennisgroep
uitgebracht preadvies een lokale aanvulling hebben.
Bij het aanbieden van de re-integratieverordening heeft de kennisgroep participatie
Meierijstad een uitgebreide toelichting ontvangen. Deze toelichting betreft de voorgestelde
wijzigingen en de reden voor het herbenoemen van de participatieverordening in reintegratieverordening. Bij de behandeling heeft de kennisgroep participatie aanvullende
vragen gesteld over Artikel 5 van Participatievoorziening beschut werk. Alle vragen zijn
tijdens de vergadering tot tevredenheid beantwoord.
De kennisgroep heeft gemeend een positief preadvies af te geven om in te stemmen met de
voorgestelde wijzigingen en met de herbenoeming van de participatieverordening in reintegratieverordening.
De Adviesraad Sociaal Domein Boekel, heeft in haar vergadering van 6 oktober 2017, bij de
behandeling van het preadvies van de kennisgroep participatie, opnieuw extra aandacht
geschonken aan artikel 5 van Participatievoorziening beschut werk.

Advies
De Adviesraad Sociaal Domein Boekel brengt in lijn met het preadvies van de kennisgroep
participatie een positief advies uit over de voorgestelde aanpassingen en naamswijziging.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein,
Helma Robbers
Secretaris
Adviesraad Sociaal Domein Boekel
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