
Voorbereidingsmemo

Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16-9-2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Harmonisatie Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet 2020   

Korte samenvatting:
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 wordt de geharmoniseerde Re-integratieverordening 

Participatiewet 2020 en de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2020 aangeboden. 

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordeningen op enkele plaatsen te 

actualiseren. 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.

Vermeld op LTA?
O Ja , item nr. 2019-54

Deadline?
O ja, de raad van 7 oktober 2020 

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): 
Het heeft geen grote consequenties voor de inwoners van de voormalige gemeenten Haren 

en Ten Boer.` Een aantal zaken zijn al eerder de gemeenteraad van Groningen gepasseerd, 

maar er zijn ook een aantal nieuwe dingen. 



De voorzieningen in de nieuwe geharmoniseerde versie bevorderen de uitstroom van 

mensen naar werk waardoor duurzame onafhankelijkheid van een uitkering wordt 

bevorderd. Deze worden per artikel besproken in de verordening besproken o.a.

Artikel 17: uitstroompremies op werk voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een 

uitkering.

Dit is om de armoedeval te voorkomen in de overgang van uitkering naar werk. Daarom is  

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 uit de 

uitkering gaan minimaal voor 6 mnd. 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). 

Voorgeschiedenis
Doorontwikkeling-Participatiebaan (Cbrf. 20-10-2019)

Schakelkans (Cbrf. 29-11-2019)

Werkprogramma-2020-2022-94925-2020 (Cbrf.26-2-2020)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Doorontwikkeling-Participatiebaan
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Werkprogramma-2020-2022-94925-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Schakelkans

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit


