De raad van de gemeente Wijchen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 13 juni 2017
Gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel a en d van de Participatiewet, artikel 35 van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (lOAW),
artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen(IOAZ)
besluit
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van Afstemmingsverordening Participatie
wet, lOAW en lOAZ gemeente Wijchen
Artikel I de wettelijke grondsiag
De wettelijke grondslag voor de Afstemmingsverordening Participatiewet, lOAW en lOAZ ge
meente Wijchen wordt als volgt gewijzigd:
Oude tekst

Nieuwe tekst

Gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel a
en e van de Participatiewet,_______________

Gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel a
en d van de Participatiewet,_______________

Artikel II Wijziging verordening
De Afstemmingsverordening Participatiewet, lOAW en lOAZ gemeente Wijchen wordt als volgt
gewijzigd:
A. Artikel 7 van de Afstemmingsverordening wordt gewijzigd als volgt:
Oude tekst

Nieuwe tekst

c: derde categorie: het niet danwel niet tijdig
voldoen aan een oproep om op een aangege
ven plaatsen tijd te verschijnen in verband
met de inschakeling in de arbeid.

c: derde categorie: het niet of niet tijdig vol
doen aan een oproep om op een aangegeven
plaats en tijd te verschijnen in verband met
de inschakeling in de arbeid of een oproep
van het Werkbedrijf.

B. Na artikel 7 van de Afstemmingsverordening wordt ingevoegd:
Oude tekst

Nieuwe tekst
Artikel 7a. Niet meewerken aan taaltoets
Als een belanghebbende niet meewerkt aan
het afleggen van de taaltoets als bedoeld in
artikel 18b, tweede lid, van de Participatie
wet, wordt een verlaging opgelegd van:
a. 20% van de bijstandsnorm gedurende 1
maand;
b. 40% van de bijstandsnorm gedurende 1
maand als belanghebbende zich binnen 12
maanden na bekendmaking van een besluit
waarmee een verlaging is toegepast vanwege
het niet meewerken aan het afleggen van de

taaltoets opnieuw schuldig maakt aan dezelf
de verwijtbare gedraging;
c. telkens 100% van de bijstandsnorm gedu
rende 1 maand als belanghebbende zich bin
nen 12 maanden na bekendmaking van een
besluit in de zin van artikel 7a, onderdeel b,
van deze verordening, opnieuw schuldig
maakt aan dezelfde verwijtbare gedraging.
Artikel III Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.
Aldus vastgesteld door in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2017.

De voorzitter.

De griffier.

