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Verordeningen Participatiewet.
INHOUD VOORSTEL
1 De verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en
IOAZ gemeente Rheden vaststellen.
2 De verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente
Rheden 2015 vast te stellen.
3 De verordening tot wijziging van de Verordening tegenprestatie Participatiewet,
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen, gemeente Rheden vast te stellen.
4 De Re-integratieverordening gemeente Rheden vast te stellen.
5 De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Rheden vast te stellen.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en heeft de gemeente
verordeningen vastgesteld. In de afgelopen twee jaar hebben er veel (wets)wijzigingen in
de Participatiewet plaatsgevonden. Om de Participatiewet wettelijk goed te kunnen
uitvoeren en te implementeren in de uitvoering, is het nodig om bovenstaande
verordeningen te wijzigen.
Tegelijkertijd zijn ook de verordeningen kritisch beoordeeld en daar waar nodig bijgesteld
overeenkomstig het huidige beleid uit de update Meerjarenbeleidsplan Re-integratie
2016-2018 gemeente Rheden.
De wijzigingsverordeningen Afstemmingsverordening, de Verordening individuele
inkomenstoeslag en de Verordening tegenprestatie zijn in de bijlage 1 t/m 3 opgenomen.
De nieuwe Re-integratieverordening en de Verordening loonkostensubsidie zijn als
bijlage 4 en 5 toegevoegd.
2 Wat is de aanleiding?
In de afgelopen twee jaar zijn er binnen de Participatiewet (PW) verschillende
wetswijzigingen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit heeft ertoe geleid dat de
juridische grondslag van de verplichte verordeningen uit de PW op 1 januari 2017 zijn
gewijzigd. Dit vraagt om een wijziging van de vijf genoemde verordeningen.
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In juni 2016 is door u het meerjarenbeleidsplan ‘update Meerjarenbeleidsplan
re-integratie gemeente Rheden 2016-2018’ vastgesteld. In dit document hebben
beleidswijzigingen plaatsgevonden die niet meer overeenkomen met de huidige
verordeningen. In lijn met het vastgestelde beleid zijn de verordeningen beleidsmatig op
een aantal onderwerpen gewijzigd. Deze wijzigingen leiden ertoe dat de
Re-integratieverordening gemeente Rheden en de Verordening loonkostensubsidie
gemeente Rheden in zijn geheel opnieuw moeten worden vastgesteld en de huidige
verordeningen worden ingetrokken.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Update Meerjarenbeleidsplan re-integratie gemeente Rheden 2016-2018.
- Sociale Visie Rheden: Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.
- Handhavingbeleidsplan Werk en Inkomen 2015-2018.
- Meerjarenbeleidskader Meedoen!
- IOAW/IOAZ.
- Wmo.
- Wsw.
- Participatiewet.
4 Wat willen wij bereiken?
Met het vaststellen van de drie wijzigingsverordeningen en met het vaststellen van de
twee nieuwe verordeningen willen wij een goede juridische grondslag creëren voor de
uitvoering van de Participatiewet. Met het vaststellen van de drie wijzigingsverordeningen
en met het vaststellen van de twee nieuwe verordeningen willen wij een goede juridische
grondslag creëren voor de uitvoering van de Participatiewet.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
1 Uitvoering geven aan de gewijzigde Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en
IOAZ gemeente Rheden.
2 Uitvoering geven aan de gewijzigde Verordening individuele inkomenstoeslag
gemeente Rheden 2015.
3 Uitvoering geven aan de gewijzigde Verordening tegenprestatie Participatiewet,
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen, gemeente Rheden.
4 Uitvoering geven aan de nieuwe Re-integratieverordening gemeente Rheden.
5 Uitvoering geven aan de nieuwe Verordening Loonkostensubsidie gemeente Rheden.
Na vaststelling van de verordeningen, zal het college ook de beleidsregels uit de
Participatiewet wijzigen.
6 Wat gaat het kosten?
Niet van toepassing.
7 Wat zijn de risico’s?
Zowel aan de wijzigingsverordeningen als aan de nieuwe verordeningen zijn geen risico's
verbonden.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De actualisatie van de verordeningen Participatiewet is integraal uitgewerkt.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De gewijzigde en nieuw vastgestelde verordeningen worden gepubliceerd op
www.overheid.nl.
De verordeningen treden de dag na bekendmaking in werking.
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10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
De Steeg, 18 april 2017
Burgemeester en wethouders van Rheden,
P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.
J.W. Kettelerij,
secretaris.
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