
 

 

 

20 juni 2012. 

Nr. 6l. 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 19 juni 2012 

(GR 12. 3149671); 

 

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel a en artikel 31, tweede lid, onderdeel j Wet werk en 

bijstand; 
 
HEEFT BESLOTEN: 

 

Vast te stellen de volgende "Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Wet 

werk en bijstand"; 

 

Artikel I 

De Re-integratieverordening wordt gewijzigd als volgt. 

 

A. Artikel 20 komt te luiden: 

Artikel 20 Uitstroompremie gesubsidieerde werknemer 

1. De gesubsidieerde werknemer met een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd heeft 

recht op een uitstroompremie wanneer hij algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt 

bij een andere werkgever dan de huidige, niet zijnde arbeid waarbij sprake is van een 

voorziening of tegenprestatie. De inkomsten uit arbeid dienen zodanig te zijn dat geen 

beroep wordt gedaan op een uitkering op grond van de wet, de IOAW, de IOAZ, de 

Werkloosheidswet of wachtgeldregelingen. 

2. De hoogte van de premie bedraagt € 1.200,-- en wordt eenmalig toegekend aan 

diegene die aantoonbaar reguliere arbeid gaat verrichten hetzij in loondienst, hetzij als 

zelfstandige. 

3. De gesubsidieerde werknemer wiens dienstbetrekking is omgezet in een reguliere 

arbeidsovereenkomst in het kader van de beleidsregels Stimulering regulier maken 

gesubsidieerde Maatschappelijke en Re-integratiebanen, komt niet in aanmerking voor 

een premie als bedoeld in het eerste lid. 

 

B. Artikel 22 komt te vervallen. 

 

C. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt "een premie van 6/12 maal het maximum bedrag zoals 

 omschreven in de eerste zin van artikel 7 onder h van de Regeling WWB" vervangen 

 door "een premie van € 600,--"; 

b. Het derde lid komt te vervallen. 

 

D. Artikel 24 komt te vervallen.  
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E. In de artikelsgewijze toelichting bij de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 

worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

a. De toelichting bij artikel 20 komt te luiden: 

Artikel 20 Uitstroompremie gesubsidieerde werknemer 

In het kader van de afbouw gesubsidieerde arbeid wordt een premie van € 1.200,-- 

beschikbaar gesteld voor de gesubsidieerde werknemer die bij een andere werk-

gever een reguliere baan vindt. Tot het afbouwscenario behoren de M banen,  

de R banen, de WWB dienstverbanden ex ID, de Arr.banen/Veiligheidszorg en de 

Ex-banenpoolers.  

De inkomsten uit de reguliere baan of uit de onderneming waarin de zelfstandige 

werkzaam is moeten zodanig hoog zijn dat de werknemer geen beroep op een 

WWB-uitkering of een bijstandsregeling hoeft te doen. 

In het kader van deze afbouw is ook een stimuleringsregeling voor werkgevers die 

hun gesubsidieerde werknemers een reguliere arbeidsovereenkomst bieden 

vastgesteld. In dat geval is een premie voor de betreffende werknemer niet 

mogelijk omdat de werkgever zich heeft ingespannen voor de reguliere 

arbeidsovereenkomst. 

b. De toelichting bij artikel 22 komt te vervallen. 

c. De toelichting bij artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De in de eerste alinea opgenomen zin "Voor hen worden onder meer  

     activiteiten georganiseerd die zorgen voor gewenning aan arbeid en  

     arbeidsritme zoals aangekondigd in de nota "Werken, meedoen, erbij horen" ."  

     komt te vervallen. 

2. De toelichting in de tweede alinea komt te vervallen. 

3. De derde alinea over de hoogte van de premie wordt aangevuld door het  

opnemen van de zin "De verhoging naar een standaardpremie van € 600,-- is 

gezien de hoogte van de maximale premie niet zodanig van aard om aan te 

nemen dat hierdoor de armoedevaleffecten zullen toenemen". 

d. De toelichting bij artikel 24 komt te vervallen. 

 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012. 

  
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2012. 
 
De griffier, De voorzitter, 

 

 

 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


