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Raadsinformatiebrief over wijziging van de aanvraagprocedure voor
een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Kennis te nemen van :
1. De raadsinformatiebrief over de gewijzigde aanvraagprocedure Participatiewet.

Inleiding
In het kader van de 'prototypes WSD' vinden experimenten plaats bij het bedienen van de
doelgroepen die onder de Participatiewet vallen. Het doel is immers om ervaring op te doen met
andere vormen van dienstverlening. Het experiment dat nu gaat plaatsvinden heeft betrekking op
de aanvraagprocedure voor een uitkering in het kader van de Participatiewet en vraagt formeel
gezien de wijziging per verordening vast te leggen.
Kernboodschap
Een werkgroep heeft gekeken naar de mogelijkheden om de aanvraagprocedure te veranderen
voor mensen die een aanvraag doen voor een uitkering levensonderhoud o.g.v. de Participatiewet.
De huidige werkwijze is dat een aanvraag levensonderhoud via werk.n1 wordt ingediend en dan
meteen de status krijgt van "aanvraag". Die aanvraag wordt dan in behandeling genomen. Bij het
eerste gesprek met de klant wordt de aanvraag beoordeeld als alle gegevens en informatie is
geleverd door de klant en wordt bij dat gesprek over de uitkering een gesprek gevoerd of ingepland
over re-integratie / activering. Bij inschakeling van de WSD volgt een aparte intake door WSD.
Dit proces wil men in het experiment verkorten. In de periode september-december 2018 gaan we
een pilot uitvoeren met enkele veranderingen. Het doel is om aanvragers beter te bedienen en
vooral om mensen sneller naar werk te leiden. De wijziging van het proces is mogelijk met de
tussenkomst van een poortwachter.
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Verandering van het aanvraagproces conform artikel 43 lid 3 van de Participatiewet is wel
mogelijk als de gemeenteraad dat per verordening vaststelt.
Formeel gezien zou er dit dus per verordening vastgesteld moeten worden, maar aangezien er
nog sprake is van een experiment is het nog niet zeker of dit gewijzigde proces ook na het
experiment gehandhaafd blijft. Ook zal er in 2019 één totale verordening voor het Sociale
Domein voorgelegd worden en kan dit meegenomen worden als dit de toekomstige werkwijze
blijft.
Het betreft een formaliteit en hoewel er nog geen verordening voorgelegd wordt aan de raad, wil
het college de raad hier wel al over informeren.
Communicatie
E.e.a. wordt door de werkgroep die met dit onderwerp aan de slag is gegaan ook kortgesloten met
UWV.
Vervolg
De werkgroep wil 3-9-2018 starten met het experimenteren.
Bijlagen
Geen.
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