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Geachte heer,mevrouw,
Op 26 oktober jl. hebben wij uw advies ontvangen omtrent de volgende
verordeningen van de Participatiewet.
1. De Re-integratieverordening Participatiewet Haren 2015
2. De Verordening tegenprestatie Participatiewet Haren 2015
3. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015
Wij hebben uw advies betrokken bij de besluitvorming rondom deze
verordeningen. Onderstaand willen wij u graag aangeven welk deel van uw
advies wij hebben overgenomen en welk deel wij niet in de besluitvorming
hebben verwerkt.
1. De Re-integratieverordening Participatiewet Haren 2015
U heeft aangegeven bij artikel 2 om het woord “cliëntenraad” te vervangen door
Adviesraad Sociaal Domein. Wij hebben dit punt overgenomen en in de verordening aangepast. Bij artikel 4 adviseert u om de termijn van de proefplaatsing, de no-riskpolis (artikel 12) en de loonkostensubsidie (artikel 13) te
verlengen van 6 maanden naar 1 jaar. Wij hebben besloten dit punt niet over te
nemen. Zowel de proefplaatsing, de no-riskpolis als de loonkostensubsidie zijn
instrumenten die worden ingezet voor iemand die al op de arbeidsmarkt is
geplaatst. De argumentatie tot verlenging van de gestelde termijn, nl. dat
iemand lange tijd niet regulier heeft gewerkt, geldt niet voor deze instrumenten.
Voor iemand die lange tijd niet heeft gewerkt wordt onder andere een werkervaringsplaats ingezet. Vanuit deze werkervaringsplaats wordt toegewerkt naar
een plaats op de arbeidsmarkt. Indien deze afstand te groot blijkt zal de werk ervaringsplaats worden verlengd. De werkervaringsplaats (artikel 6 van de
verordening) kent immers om deze reden geen maximumtermijn.
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U heeft verzocht om in de toelichting van de verordening nader in te gaan op
het plan van aanpak en afspraken rondom de begeleiding. Wij hebben besloten
dit over te nemen en de toelichting bij de verordening hierop aangepast.
Bij artikel 8, lid 3 stelt u voor de premie voor additionele arbeid te verhogen van
€ 100,00 naar € 300,00 per zes maanden. Wij hebben besloten dit advies niet
over te nemen. In de verordening is er bewust voor gekozen om deze premies
zo laag mogelijk te houden om te voorkomen dat dit uitstroombelemmerend
gaat werken.
2. De Verordening tegenprestatie Participatiewet Haren 2015
U heeft aangegeven dat de toelichting bij artikel 5 onduidelijk is en mogelijk
een rekenfout bevat. Wij hebben dit nagezien en geconcludeerd dat uw
opmerking hierover juist is. Wij hebben de toelichting op dit punt aangepast.
3. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015
Over deze verordening heeft u geen opmerkingen geplaatst.
U heeft opnieuw de bereidheid uitgesproken ons te adviseren over de uitwerking van deze verordeningen in het re-integratiebeleidsplan. Wij stellen dit ten
zeerste op prijs en zullen hier zeker gebruik van maken.
Wij danken u voor uw advies bij deze verordeningen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
directeur/gemeentesecretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester

