
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     
Harmonisatie Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening 

loonkostensubsidie Participatiewet 2020    

Steller/telnr.  M. Hansens/ 8946    Bijlagen 3 

   

Classif icatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  C. Bloemhoff  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand 10 Jaar 2020 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit     

De raad besluit: 

 
I. de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 

november 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Reïntegratieverordening Participatiewet Haren 2017 
van de voormalige gemeente Haren, de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 van de voormalige 

gemeente Ten Boer en de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 van de voormalige gemeente 
Groningen; 

II. de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020 vast te stellen en in werking te laten treden  op 1 
november 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
Haren 2017 van de voormalige gemeente Haren, de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 
van de voormalige gemeente Ten Boer en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 van de 

voormalige gemeente Groningen; 
III. deze besluiten bekend te maken via www.overheid.nl. 

 

 

 
 Samenvatting     

In dit raadsvoorstel leggen wij u twee geharmoniseerde verordeningen voor die zijn gebaseerd op de Participatiewet. 
Het gaat om de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
2020. De aanleiding hiervoor is in de eerste plaats de gemeentelijke herindeling sinds januari 2019. Hierdoor dienen op 
grond van de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) alle voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten 

Boer en Groningen uiterlijk eind december 2020 te zijn geharmoniseerd en de oude voorschriften te zijn ingetrokken. 
In de tweede plaats is op een aantal punten een actualisatie noodzakelijk. Om die reden is het niet mogelijk om een van 
de verordeningen van de voormalige gemeenten Haren, ten Boer en Groningen geldend te verklaren voor het gehele 
grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen.  

B&W-besluit d.d.: 15 september 2020 

 

 

Afgehandeld en naar archief  Paraaf Datum    

http://www.overheid.nl/
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Notitie
424308-2020



2 
 

Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
Aanleiding en doel    

Per 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen overgegaan in de  nieuwe gemeente 

Groningen. Op grond van de Wet Arhi dienen voor eind december 2020 alle verordeningen te zijn geharmoniseerd. 
Daarom bieden wij u de geharmoniseerde Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en de Verordening 
Loonkostensubsidie Participatiewet 2020 aan. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordeningen op 
enkele plaatsen te actualiseren. 
 
Kader     

De opdracht aan uw raad om deze verordeningen vast te stellen vloeit voort uit de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en 
onder a,c,d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet (Re-integratieverordening) en artikel 6, tweede 
lid, van de Participatiewet (Loonkostensubsidie) zoals deze sinds 1 januari 2015 geldt. 

 
Argumenten en afwegingen     

Sinds januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen overgegaan in de gemeente Groningen. 
Volgens de Wet Arhi moeten de verordeningen voor de Re-integratie en de verordening voor de loonkostensubsidie 
uiterlijk eind december 2020 geharmoniseerd zijn. Deze nieuwe verordeningen treden met ingang van 1 november 2020 
in werking zodat vanaf dat moment voor alle inwoners van de gemeente Groningen dezelfde regels gelden. Alle 
inwoners, ook de mensen met een arbeidsbeperking, hebben vanaf dat moment toegang tot dezelfde voorzieningen, 
instrumenten en mogelijkheden om aan het werk te gaan.  

 
Om te komen tot nieuwe verordeningen hebben wij de verschillende verordeningen uit de drie voormalige gemeenten 
met elkaar vergeleken en zijn we in gesprek gegaan met betrokkenen. Op hoofdlijnen hebben wij geen grote afwijkingen 
geconstateerd waardoor de nieuwe geharmoniseerde versie geen grote veranderingen met zich meebrengt. Daarnaast 
waren wij, vooruitlopend op de harmonisatie, al begonnen met het gelijktrekken van de instrumenten zoals bijvoorbeeld 
de participatiebaan. De inwoners van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zullen geen grote veranderingen 

ervaren. In dit raadsvoorstel lichten wij daarom de belangrijkste wijzigingen en de actualisatie toe. De actualisatie heeft 
betrekking op het invoeren van een uitstroompremie op werk. De toelichting op kleine wijzigingen en de wijzigingen die 
meer technisch van aard zijn hebben wij achterwege gelaten. 
 
Re-integratieverordening Participatiewet 2020  
Deze algemene verordening regelt de voorzieningen die ingezet kunnen worden om mensen die behoren tot de 

doelgroep van de Participatiewet en niet in staat zijn op eigen kracht aan de slag te komen, te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling naar de arbeidsmarkt, waarbij ruimte is voor  maatwerk. Ook mensen waarbij arbeidsinschakeling nog een 
stap te ver is, kunnen gebruik maken van voorzieningen die gericht zijn op participatie in de vorm van sociale activering. 
Met deze voorzieningen kunnen mensen binnen hun eigen mogelijkheden een maatschappelijke bijdrage leveren en 
daarmee deelnemen aan een inclusieve samenleving. De voorzieningen in de nieuwe geharmoniseerde versie bevorderen 
de uitstroom van mensen naar werk waardoor duurzame onafhankelijkheid van een uitkering wordt bevorderd.  

• Artikel 8: Scholing: wij hebben toegevoegd dat in bijzondere gevallen langdurige scholing mogelijk is als dit 
de enige mogelijkheid is voor arbeidsinschakeling. 

• Artikel 9: de Participatieplaats (= Participatiebaan): in de gemeente Groningen hebben we de 
participatieplaats een participatiebaan genoemd, maar in de Participatiewet heet het Participatieplaats. We zijn 

bezig met het inregelen van de doorontwikkeling van de participatiebaan. Hierover hebben wij u geïnformeerd 
in de brief  ‘Doorontwikkeling Participatiebaan’ van 20 oktober 2019 (341603-2019). Naast een instrument 
voor sociale activering gaan we het ook inzetten als re-integratie instrument voor mensen met een uitkering 
voor wie de stap naar werk nog te groot is. Met de participatiebaan vergroten we de kans op 
arbeidsinschakeling. De doorontwikkelde participatiebaan wordt een schakel in het ontwikkelingstraject van de 
werkzoekende. Voor de personen die het kunnen, is doorgroei naar een volgende fase r ichting de arbeidsmarkt 

de bedoeling. In de eerste drie maanden leggen de coach en de deelnemer dit alles vast in een ontwikkelplan. 
Ook hebben we afgesproken dat de premie meegenomen kan worden naar een andere voorziening op weg naar 
arbeidsinschakeling of als iemand tussentijds is uitgestroomd naar werk. 

• Artikel 10: de proefplaatsing hebben we als apart artikel opgenomen en kan worden ingezet om te kijken of 
een persoon voldoende past binnen een organisatie en de werkgever de nadrukkelijke intentie heeft om de 

persoon na afloop van de proefplaatsing in dienst te nemen. Bij een succesvolle plaatsing dient de persoon voor 
minimaal een half jaar een arbeidscontract te krijgen. 
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• Artikel 11: sinds eind vorig jaar werken met het instrument Schakelkans. We hebben u hier per brief 384025-
2019 d.d. 29 november 2019 over geïnformeerd. Nu hebben we dit instrument in de geharmoniseerde 
verordening opgenomen. Met een schakelkans kan iemand die niet direct geplaatst kan worden, op een 
laagdrempelige manier werkervaring op doen bij een werkgever waardoor iemand zijn perspectief op werk 
vergroot. Zowel werkgever als werknemer kan gedurende deze periode kijken of het wederzijds klikt waardoor 
iemand uiteindelijk kan uitstromen als de wederzijdse klik er is. Schakelkans is op vrijwillige basis. Mensen 

kunnen met behoud van uitkering en dus zonder financiële belemmeringen uitproberen of een bepaalde baan 
iets voor ze is. Bovendien loont schakelkans omdat de deelnemer vanaf 27 jaar een premie van € 2,- per 
gewerkt uur ontvangt. 

• Artikel 15: Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen bijvoorbeeld speciale schoenen die 
mensen, behorende tot de doelgroep, in staat stelt om aan het werk te gaan of om werk te behouden. Het betreft 

een nieuw opgenomen artikel. 

• Artikel 17: nieuw in de verordening zijn uitstroompremies op werk voor mensen die langdurig zijn 
aangewezen op een uitkering. Dit vanuit de gedachte dat het vinden van werk moeilijker wordt naarmate een 
persoon langer in de uitkering zit. De uitstroompremie is bedoeld voor mensen die langer dan 3 jaar 
onafgebroken in de bijstand hebben gezeten en die uitstromen naar werk voor de duur van minimaal 6 

maanden. Wij vinden het belangrijk dat de stap naar werk wordt beloond maar ook dat de financiële 
belemmeringen die een persoon ervaart in de overgang van uitkering naar werk worden verminderd en een 
armoedeval wordt voorkomen. Daarom hebben wij ervoor gekozen de premie in twee delen uit te betalen 
waarbij het eerste deel (25%) is bedoeld voor het vergemakkelijken van de overgang naar werk door het 
verkleinen van de financiële belemmeringen. De premie is in eerste instantie bedoeld voor mensen die volledig 
aan het werk gaan en dus geen aanspraak meer maken op een uitkering. Daarnaast stimuleren wij ook mensen 

die in deeltijd aan het werk gaan voor minimaal 16 uur. De hoogte van de premie wordt hierop aangepast. 
Iemand die parttime aan het werk gaat ontvangt direct een bedrag. Daarna kunnen zij in aanmerking komen 
voor de volledige premie indien ze meer uren gaan werken en daarmee uitstromen. Mensen die via een 
uitzendbureau aan het werk gaan komen ook voor een uitstroompremie in aanmerking, mits zij achteraf kunnen 
aantonen dat zij langer dan 6 maanden hebben gewerkt. Oftewel via de uitstroompremie willen we mensen 
stimuleren om parttime of fulltime te gaan werken en de financiële belemmeringen, die hier mogelijk mee 

gepaard gaan, wegnemen. 

• Artikel 19: Nazorg: om de overgang van uitkering naar werk te vergemakkelijken is het mogelijk dat mensen 
in aanmerking komen voor nazorg om te voorkomen dat ze terugvallen in een uitkering. Dit artikel stond er al 
in maar hebben we uitgebreider geformuleerd. 

• Artikel 22: Intrekken oude verordeningen en overgangsrecht: in dit artikel wordt geregeld dat voorzieningen 
die zijn toegewezen niet zomaar worden beëindigd en dat toegekende voorzieningen in beginsel nog 1 jaar 
kunnen worden behouden. 
 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020 
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die arbeidsvermogen hebben maar niet in staat zijn om het 

minimumloon te verdienen, komen in aanmerking voor loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt als de deelnemer 
daar een dienstbetrekking verkrijgt. Zonder deze subsidie is het voor deze groep mensen moeilijker om op de 
arbeidsmarkt te participeren. Door de loonkostensubsidie worden werkgevers gecompenseerd voor verminderde 
arbeidsproductiviteit van werknemers, waardoor de arbeidsmarktpositie voor deze werknemers wordt versterkt. Het 
voordeel voor de werknemer is dat hij een salaris verdient conform de van toepassing zijnde cao dan wel conform het 
wettelijk minimumloon. Deze groep krijgt hierdoor een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. 

 
In het eerste artikel is met lid 4 een aanvulling gekomen over een extra toegang tot het doelgroepenregister via de 
praktijkroute. In dat geval is er geen advies van het UWV nodig. 

 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie       

Beide verordeningen hebben we (in concept) voorgelegd aan de Cliëntenraad Groningen, de adviesraad Sociaal Domein 
Ten Boer en de adviesraad Sociaal Domein Haren met de uitnodiging, indien gewenst, hierover in gesprek te gaan. De 
adviesraad Sociaal Domein Haren is niet op deze mogelijkheid ingegaan. De adviesraad Sociaal Domein Ten Boer heeft 

de verordeningen op 28 augustus intern besproken en heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat de nieuwe 
verordeningen niet hebben geleid tot nieuwe inzichten.  
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Met de Cliëntenraad Groningen hebben we op 20 augustus jl. gesproken en hebben we vragen beantwoord. Aanvullende 
opmerkingen van de Cliëntenraad hebben we meegenomen en juridisch bekeken of we deze kunnen meenemen in de 

verordening. De twee belangrijkste opmerkingen van de Cliëntenraad hebben betrekking op de mogelijkheid van mensen 
om in het geval van afspraken altijd bezwaar te kunnen maken en op de mogelijkheid om een onafhankelijk 
cliëntondersteuner mee te nemen of mee te laten denken.  
Ten aanzien van het maken van bezwaar moet de overheid bij elk besluit  dat wordt genomen op grond van de 
verordening een beschikking sturen. In deze beschikking staat aangegeven dat de persoon bezwaar kan maken en hoe 
men dat moet doen. Dat is een standaard onderdeel van de brief en is geregeld in artikel 3:45 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Het is daarom overbodig om dit alsnog in de verordening op te nemen. Uiteraard zullen wij er in onze 
processen op toezien dat hier in de praktijk ook daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven.  
Ten aanzien van het meenemen van een onafhankelijk cliëntondersteuner hebben wij aangegeven dat het altijd mogelijk 
is om iemand, een familielid, een buurman of -vrouw, iemand van de vakbond, mee te nemen. Dat geldt ook voor het 
meenemen van een onafhankelijk cliëntondersteuner, die vanuit de WMO wordt geboden ter ondersteuning van cliënten. 
Een onafhankelijk cliëntondersteuner is echter geen faciliteit die vanuit de Participatiewet wordt geboden, zoals in de 

WMO is belegd, maar een persoon heeft altijd de mogelijkheid om iemand, bijvoorbeeld naar een gesprek, mee te 
nemen. Het recht om iemand mee te nemen is verankerd in art 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Wij hebben in een gesprek met de Cliëntenraad en ook schriftelijk teruggekoppeld dat het niet nodig is om beide 
adviezen nog een keer apart in de verordening op te nemen omdat dit in de Algemene wet bestuursrecht al is geregeld. 
Deze algemene wet is juist bedoeld om het bestuurlijke verkeer tussen burger en overheid voor alle wetten en 
voorschriften te regelen zodat het niet nog eens in afzonderlijke verordeningen geregeld hoeft te worden. Naar 

aanleiding van deze gesprekken heeft de Cliëntenraad haar advies in bijgevoegde brief van 7 september jl. aan ons 
meegegeven. Hoewel onze reactie met hen is besproken ontvangt de Cliëntenraad van ons nog een formele schriftelijke 
reactie. 
 
Over het instrument Schakelkans hebben wij uw raad in onze brief van 27 november 2019 uitgebreid geïnformeerd. Het 
hierbij behorende advies van de Cliëntenraad heeft u destijds daarbij van ons ontvangen. Dit advies van de Cliëntenraad 

hebben wij opnieuw ter informatie met deze stukken meegestuurd. In het gesprek met de Cliëntenraad van 20 augustus 
jl. hebben zij geadviseerd om Schakelkans niet in de verordening op te nemen. Dit is in lijn met hun eerder uitgebrachte 
advies waarover wij meerdere keren met hen van standpunt hebben gewisseld en waarover wij hier kort onze reactie 
toelichten op het uitgebrachte advies. In genoemde brief van 27 november 2019 hebben wij aangegeven daar waar 
mogelijk rekening te houden met de eerder uitgebrachte adviezen van de Cliëntenraad doordat wij kaders hebben 
aangebracht waarin we Schakelkans uitvoeren. Zo is dit instrument beschikbaar voor mensen die nog niet direct 

bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt omdat er bijvoorbeeld een gat in het CV zit  of omdat er sprake is van nog 
onvoldoende werkervaring. Tevens stellen wij o.a. de ontwikkelbehoefte van de deelnemer centraal en is het een 
mogelijkheid om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen omdat het een laagdrempelige manier is om bijvoorbeeld 
recente werkervaring op te doen. Schakelkans maakt het mogelijk op vrijwillige basis een kijkje te nemen in een bedrijf 
en is een tijdelijke constructie (en geen onderdeel meer van een poule). Bovendien betaalt de werkgever mee en wordt 
een deel gereserveerd voor de deelnemer voor opleiding, ontwikkeling of jobcoaching. Ook houden wij rekening met de 

standpunten van het Ministerie van SZW bij de toepassing van Schakelkans. Hierdoor zorgen wij met dit instrument 
voor voldoende borging om mensen op vrijwillige basis perspectief op een duurzame uitstroom te bieden.  
 
Financiële consequenties     

De harmonisatie van de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet 2020 heeft geen financiële consequenties. 
 
De actualisatie van de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 leidt tot meerkosten op het onderdeel 
‘uitstroompremie op werk’. Deze uitstroompremie hebben we eerder aangekondigd in het Werkprogramma. Deze extra 
kosten van € 280 duizend structureel worden gedekt vanuit de middelen die in de gemeentebegroting voor re-integratie 

beschikbaar zijn (voorheen participatiebudget). 
 
 
Overige consequenties     

Na de inwerkingtreding van de Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en de Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet 2020 hebben alle mensen die tot de doepgroep behoren in de gemeente Groningen toegang tot dezelfde 
instrumenten en mogelijkheden om aan het werk te gaan. 
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Vervolg     

n.v.t. 
 
Lange Termijn Agenda     

Oktober 2020 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 


