
30 maart 2016
Nr. 6k.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5518569);

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 
5 februari 2016;

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en 9, eerste lid, onderdeel c van de 
Participatiewet, artikel 35 en 37, eerste lid onderdeel f van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 en 37, eerste lid, onderdeel f van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015.

Artikel I Wijziging Beleidsregels
De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 wordt als volgt gewijzigd.

A. Aan artikel 6, onderdeel b wordt een subonderdeel toegevoegd dat luidt als volgt:
 50  het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen 
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; 

B. Aan artikel 7, onderdeel b wordt een subonderdeel toegevoegd dat luidt als volgt:
30  het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen 
als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 30 maart 2016.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 6, onderdeel b
b. tweede categorie

10   het niet of onvoldoende meewerken aan 
het opstellen, uitvoeren en evalueren van een 
plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van 
de Participatiewet;
20  het onvoldoende nakomen van 
verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, 
eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor 
zover het gaat om een belanghebbende jonger 
dan 27 jaar, gedurende vier weken na een 
melding als bedoeld in artikel 43, vierde en 
vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover 
deze verplichtingen niet worden genoemd in 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet; 
30  het uit houding en gedrag ondubbelzinnig 
laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de 
Participatiewet niet te willen nakomen, wat 
heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht voor een 
alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 9a, 
eerste lid, van de Participatiewet;
40  het niet naar vermogen proberen algemeen 
geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de 
gemeente van inwoning voor zover dit niet 
voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.

Artikel 6, onderdeel b
b. tweede categorie

10   het niet of onvoldoende meewerken aan 
het opstellen, uitvoeren en evalueren van een 
plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van 
de Participatiewet;
20  het onvoldoende nakomen van 
verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, 
eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor 
zover het gaat om een belanghebbende jonger 
dan 27 jaar, gedurende vier weken na een 
melding als bedoeld in artikel 43, vierde en 
vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover 
deze verplichtingen niet worden genoemd in 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet; 
30  het uit houding en gedrag ondubbelzinnig 
laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de 
Participatiewet niet te willen nakomen, wat 
heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht voor een 
alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 9a, 
eerste lid, van de Participatiewet;
40  het niet naar vermogen proberen algemeen 
geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de 
gemeente van inwoning voor zover dit niet 
voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet;

      50  het niet of onvoldoende verrichten  van 
een door het college opgedragen 
tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
Participatiewet.

Artikel 7, onderdeel b
tweede categorie:

10  het niet of in onvoldoende mate meewerken 
aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling;
20  het uit houding en gedrag ondubbelzinnig 
laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 
artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot 
het intrekken van de ontheffing van de 
arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 
artikel 38, eerste lid, van de Wet 

Artikel 7 , onderdeel b
b. tweede categorie:

10  het niet of in onvoldoende mate meewerken 
aan een onderzoek naar de mogelijkheden 
tot arbeidsinschakeling;

20  het uit houding en gedrag ondubbelzinnig 
laten blijken de verplichtingen als bedoeld 
in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers of artikel 37, eerste lid, 
onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen niet te willen nakomen, wat 
heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht voor een 
alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 
38, eerste lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
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inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers of artikel 38, eerste lid, van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen;

30  het niet of onvoldoende verrichten van een 
door het college opgedragen   
tegenprestatie naar vermogen als 
bedoeld in artikel 37, eerste lid, 
onderdeel f, van de van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers of artikel 37, 
eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen; 


