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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 mei 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 16 mei 2017 

Nummer :  20 

Onderwerp :  Afstemmingsverordening Particiatiewet, Ioaw en Ioaz  

Haren 2017 

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Advies sociaal domein 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  G. van Weerden 

   

Samenvatting :  De afstemmingverordening dient met ingang van 1 januari 

2017 te worden gewijzigd aangezien de medewerkingsplicht 

niet langer meer opgenomen is in de Participatiewet.  

   

Voorgestelde beslissing :  De afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 

Haren 2017 opnieuw vast te stellen met ingang van  

1 januari 2017. 
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De belangrijkste inhoudelijke wijziging van de verordening betreft de medewerkingsplicht 

(art.17 lid 2 Pw). Door invoering van de Verzamelwet SZW 2017, die op 1 januari 2017 in 

werking is getreden, is artikel 17 lid 2 van de Participatiewet aangepast. In dit artikel stond 

tot 1 januari 2017 de medewerkingsplicht genoemd waarbij expliciet werd aangegeven dat 

hieronder in elk geval werd verstaan om op een bepaalde plaats en ti jd te verschijnen in 

verband met de arbeidsinschakeling. Dit werd in de praktijk zo uitgelegd dat de werking van 

art.17 lid 2 Pw analoog aan art.17 lid 1 Pw onder de werking van art. 54 lid 1 P w kon wor-

den geschoven. Met andere woorden: indien iemand niet aan de oproep voldeed om in ver-

band met de arbeidsinschakeling op een bepaalde ti jd en plaats te verschijnen, dan kon het 

recht op bijstand worden opgeschort tot betrokkene aan de oproep voldee d of, indien de 

opschortingstermijn was verstreken, kon het recht op bijstand worden beëindigd per op-

schortingsdatum. 

 

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak aangegegeven dat dit wetsartikel niet 

zo ruim uitgelegd mocht worden. Art 54 Pw was immers niet gewijzigd en verwees voor de 

grond tot opschorting uitsluitend naar gegevens en medewerking die voor het recht op bij-

stand van belang waren. Het recht op bijstand kon alleen worden opgeschort indien het niet -

nakomen van de medewerkingsplicht van invloed zou zijn op het vaststellen van het recht op 

bijstand en kon en mocht daar niet los van worden gezien. Gezien deze uitspraak is de wet-

tekst van art.17 lid 2 Pw weer gewijzigd in de tekst zoals deze was voor 1 juli 2013. Aange-

zien de toepassing van art.54 voor dit onderdeel van de wet is komen te vervallen zodra het 

recht op bijstand niet in het geding is, is het niet -nakomen van de medewerkingsplicht van 

art.17 lid 2 Pw (weer) opgenomen in de afstemmingsverordening onder art. 7 onder b (twee-

de categorie).  

 

Haren, 11 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


