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Kernboodschap voorstel:
Door de keuze om met ingang van 1 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst aan
te gaan met de gemeente Veldhoven is de afspraak dat het beleid zoveel als mogelijk
wordt geüniformeerd. Tevens is afgesproken dat “maatwerk” mogelijk is. Dit om indien
noodzakelijk (naast de hardheidsclausule) ruimte te creëren om in speciale gevallen een
passende oplossing te vinden op basis van de individuele en bijzondere omstandigheden.

Voorstel aan de gemeenteraad
De verordening Participatiewet gemeente Waalre (2018) vast te
stellen.
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In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie: D66
1. In artikel 28 van de verordening zijn twee bepalingen opgenomen die speciaal
voor jongeren lijken te gelden. Waarom kunnen die niet beter voor iedereen
gelden?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vraag te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:
In de “oude” verordening Waalre 2017 is onder artikel 3.28 precies dezelfde tekst
opgenomen als nu in artikel 28. Het is dus geen wijziging.
Het gaat hier om speciale benadering (in de Pwet geregeld) van jongeren bij het
aanvragen van bijstand. Zij hebben een wettelijke “zoekperiode” van 4 weken.
Personen jonger dan 27 jaar zonder partner van 27 jaar of ouder kunnen pas vier weken
na de melding een aanvraag voor algemene bijstand indienen. De aanvraag wordt ook
niet eerder dan vier weken na de melding door het college in behandeling genomen.
De reden hiervan is dat jongeren eerst zelf vier weken naar werk moeten zoeken
alvorens aanspraak op een uitkering en/of ondersteuning kan bestaan. Bovendien
moeten jongeren de mogelijkheden van reguliere scholing onderzoeken. Hiermee wordt
uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs bedoeld.

Voor jongeren geldt in dit kader dus een extra informatieplicht. Zij moeten bij de
aanvraag (na 4 weken) documenten verstrekken waaruit blijkt dat zij naar werk hebben
gezocht en in hoeverre het regulier onderwijs nog mogelijkheden biedt. Als de jongere
dit niet of niet voldoende kan aantonen wordt dit gezien als een mogelijk verwijtbare
gedraging. Natuurlijk wordt hierbij de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en
de individuele situatie gewogen. Veelal vindt er geen sanctie plaats maar als dit wel het
geval is de hoogte van de sanctie vastgelegd bij verordening en dat is dus geregeld in
artikel 28.
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