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Onderwerp
Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2O2O.

Voorstel
Vast te stellen de verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2O2O.

Inleiding
Gelet op de samenwerking met de gemeente Veldhoven voor de uitvoering van taken op
het gebied van werk en inkomen en schuldhulp is het efficiënt en wenselijk dat de
verordeningen van Veldhoven en Waalre hetzelfde zijn.
De gemeente Veldhoven is in 2019 gaan werken met de zogenaamde 'omgekeerde
toets' in de uitvoering van het sociaal domein en heeft hiertoe een "nieuwe" verordening
vastgesteld. Het gaat niet om inhoudelijke wijziging van beleid maar om de benadering
en de vorm waarin de "omgekeerde" verordening is opgeschreven. Dit betekent dat
gewerkt wordt vanuit de bedoeling van de wetten in het sociaal domein. De letter van de
wet is niet meer leidend, maar het te bereiken effect voor onze inwoners.

Voor de uitvoering en eenduidigheid is het nodig dat ook Waalre de "omgekeerde"
verordeni ng vaststelt.
Het beleid zoals nu geldend is, vindt u weliswaar anders opgeschreven terug in hoofdstuk
6. Toegevoegd is de "Inleiding" (hoofdstuk 1) en "De Hulpvraag" (hoofdstuk 2) met
daarin algemene onderdelen die betrekking hebben op de wijze van het bieden van hulp
en ondersteuning aan onze inwoners op het gebied van werk en inkomen en de
schuldhulpverlening.
Werken vanuit de bedoeling die nu wordt voorgestaan door Veldhoven is binnen het CMD
Waalre al praktijk echter (nog) niet vastgelegd in een verordening

Beoogd resultaat
Vastelling van de Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2020

Argumenten
1.1. De verordening faciliteert de omgekeerde toets.
De verordening gaat uit van de route die ook wordt gevolgd bij het uitvoeren van de
omgekeerde toets. De eerste stap van de omgekeerde toets is het gewenste effect
bepalen. Dit start met de hulpvraag van de inwoner. Deze hulpvraag wordt na melding
onderzocht door de gemeente, vaak in een persoonlijk gesprek met de inwoner en
beoordeeld wordt wat het gewenste effect is dat inwoner wil en kan bereiken. Dit proces
staat beschreven in hoofdstuk 2 van de verordening.
1.2, De verordening laat zoveel mogelijk ruimte voor maatwerk.
De huidige verordeningen en nadere regels of beleidsregels bevatten diverse regels die
belemmerend kunnen werken om toekenning van hulp of ondersteuning mogelijk te
maken. In de voorliggende verordening zijn deze regels kritisch beoordeeld en zijn
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belemmeringen waar mogelijk weg genomen, voor zover passend binnen het huidige
beleid van de gemeente. Hierdoor wordt het toepassen van maatwerk nog meer mogelijk
gemaakt en gestimuleerd.

1.3. De verordening is begrijpelijk en eenduidig voor de medewerkers van de uitvoering.
De verordening is zoveel mogelijk in 'klare taal'geschreven. Waar dit niet mogelijk was
om het juridisch juist te verwoorden, is de verordening geschreven in bewoordingen die
voor de medewerkers in de uitvoering begrijpelijk zijn. Ook bevatten de artikelen van de
verordening geen verwijzingen naar andere artikelen, Ieder artikel spreekt voor zich en
het is begrijpelijk wat er geregeld wordt. Het laatste hoofdstuk van de verordening bevat
een begrippenlijst die als naslagwerk gebruikt kan worden.
1.4. De verordening past binnen het huidige beleid van de gemeente.
In de verordening is geen nieuw beleid opgenomen. Het is dus een vertaling van het
huidige vastgestelde beleid.

Kanttekeningen
1.1, De verordening is enkel een ondersteunend instrument voor het werken volgens de
bedoeling.
De verordening is één van de instrumenten om het werken met de omgekeerde toets te
ondersteunen, maar om de andere wijze van werken goed in te voeren is er veel meer
nodig. Om die reden is de verordening slechts één van de acties die in dit kader zijn
opgepakt. Alle medewerkers in de uitvoering zijn getraind en worden via instrumenten
als intervisie verder begeleid in de nieuwe werkwijze.
1.2. De verordening bevat geen nieuw beleid dus zal waarschijnlijk op korte termijn
gewijzigd en uitgebreid moeten worden.
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling, op landelijk niveau, maar ook het beleid op
gemeentelijk niveau. Zo zal er dit jaar nog nieuw beleid voor schulddienstverlening ter
besluitvorming worden voorgelegd. Mogelijk leidt dat tot nieuwe of andere regels. Ook
landelijk spelen er diverse ontwikkelingen die mogelijk tot aanpassing van de
verordening leiden. Tot slot is het mogelijk om de verordening uit te breiden met regels
over andere vormen van hulp of ondersteuning door de gemeente, die er nu nog niet in
opgenomen zijn. Denk hierbij aan regels omtrent inburgering, et cetera. De mogelijkheid
dat de verordening al in de loop van 2020 gewijzigd moet worden valt niet uit te sluiten.
Dit zou dan via een wijzigingsverordening gaan, die enkel ziet op de regels die gewijzigd
moeten worden.
1.3. De oorspronkelijke nummering is aangehouden
De nummering van de verordening van Veldhoven is aangehouden. Hierdoor is de
nummering van de nu voorliggende verordening Waalre 2020 niet volgtijdelijk en
verspringt van bijvoorbeeld hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 6. Dit is noodzakelijk en
belangrijk voor de eenduidigheid ten behoeve van de uitvoering

Kosten en dekking
Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden

Duurzaamheid
N.v.t.
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Burgerparticipatie
N,v.t.

Communicatie
Zie hieronder
Kernboodschap
Voorstel tot vaststelling van de verordening Participatie wet, IOAW-IOAZ, Wgs
Waalre 2020

Vervolgprocedure en planning
Als uw raad de verordening op vast stelt, zal deze na publicatie in werking treden
Bijlagen onderdeel van het voorstel
Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de

drs. J.W
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