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Agendapunt 13 beleidskader participatiewet.

Gezamenlijk beleid met veel wettelijke kaders.
Lokaal accent daardoor moeilijker.
Goed dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt actief begeleid worden 
naar werk.
In voortraject overleg geweest met regionale werkgevers en belangenorganisaties.
Prima want zij zijn degene die voor arbeidsplekken zorgen en willen dus graag 
betrokken worden.
Goed dat er overleg geweest is met ketenpartners zoals UWV, SW bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.

In beleidsplan worden duidelijk de knelpunten aangegeven. Door uitbereiding van de 
doelgroep, minder budget,en de huidige economische situatie zal het moeilijk worden
om de doelgroepen te bedienen.
Ook zit er een risico bij het herkennen van de doelgroepen omdat de gemeente nog 
niet vertrouwd is met de nieuwe groepen en wetgeving.
Daarom is ook gekozen voor een overgangsregeling met WSD om gezamenlijk in te 
spelen op de nieuwe wetgeving.
Nadeel hiervan is dat een groot gedeelte van het budget al besteed is maar daar 
staat dan wel tegenover dat er een stuk zekerheid is het komend jaar.
Een financieel risico ligt in het feit dat er vanuit gegaan wordt dat de reguliere 
werkgevers in staat zijn om hun bijdrage te leveren, mocht dit niet zo zijn dan komen 
de financiële gevolgen ten laste van de gemeente.
Daarom de volgende vraag; Is er in Boxtel tijdens het reguliere overleg met de 
werkgevers dit onderwerp aan de orde geweest?
Door goed overleg en communicatie met de werkgevers de grootste kans op succes.
Vraag; Is er in de overleggen met de werkgevers gewezen op de mogelijkheid van de
nieuwe No Risk polis?

De oplossingen voor de risico’s worden gezocht in kansen door verbindingen te 
leggen en samen te werken en te kijken naar een optimale aanpak
Hierbij wordt in de regio ook duidelijk gekeken richting AgriFood Capital.
Boxtel heeft vanuit AgriFood Capital de complimenten gehad dat het zaken goed 
geregeld heeft.

De participatiewet kent geen verplichte klachtenregeling daarom is het goed dat er 
boven op de wettelijke eisen nog aanvullende kwaliteitseisen zijn opgesteld.
BALANS is dan ook blij dat in de lokale oplegger als doelstelling is meegenomen om 
de ombudsfunctie in te zetten als mediator bij de participatiewet. ( eventueel vragen 
of PH kan kijken of het mogelijk is om klachtenregeling van deze wetgeving aan te 
laten sluiten bij de ombudsman uit de WMO en jeugdzorg) 

De wet gaat uit van een tegenprestatie, in de lokale oplegger kunnen we zien welke 
groepen  geen tegenprestatie hoeven te leveren.
De gemeente mag zelf aard en omgang vaststellen van de tegenprestaties
Vraag; Heeft de gemeente Boxtel al in Beeld hoe zij dit willen aanpakken?(Zo ja, 
Hoe)



In het raadsvoorstel lezen we dat adviesraad WIM geen advies heeft kunnen 
uitbrengen vanwege onderbemanning. Jammer, een door omstandigheden gemiste 
kans
In lokale oplegger is het gelukkig positiever en kunnen we lezen dat deze adviesraad
naar verwachting in 2015 weer een adviserende taak kan vervullen.

In de lokale oplegger staan een groot aantal goede doelstellingen voor 2015.
De doelstellingen gaan we lokaal regelen.
Vraag; in hoeverre zijn deze doelstellingen allemaal realiseerbaar?

We lezen in het voorstel dat de communicatie via de gebruikelijke weg gaat , dit 
vinden wij jammer en een gemiste kans wij zijn er voorstander van om ook te 
publiceren in de gratis weekkranten.

De hele participatiewetgeving is geen eenvoudige opdracht maar gezien de 
wetgeving wel een verplichte opdracht. Wensen iedereen die hierin een taak heeft 
heel veel succes bij de uitvoering.
 

14a Verordening handhaving.
Kort over zijn.
Bij wetgeving hoort nu eenmaal ook handhaving. Niet leuk maar wel noodzakelijk.
Gedeeltelijk al door wetgever vastgesteld.  Goed dat het samen met andere meierij 
gemeenten en den Bosch is opgesteld om geen verschillen te krijgen binnen 
omliggende gemeenten
BALANS kan zich vinden in het voorstel en de verordening.

14b re-integratie verordening.  
Wettelijke verplichting, verordening ook afgestemd met andere gemeenten.
Door de economisch crisis zal het moeilijker zijn om mensen te plaatsen.

14c verordening tegenprestatie.
In deze verordening worden de kaders gesteld voor de tegenprestatie.
Bij de tegenprestatie die geleverd moet worden, wordt gekeken naar het vermogen 
van de belanghebbende, zijn interesses en of de belanghebbende al een zijn 
steentje bijdraagt in de maatschappij.  

14d verordening individuele studietoeslag.
Ook een verordening die wettelijk vastgelegd moet worden.
Goede zaak dat deze er is en dat studenten met een arbeidshandicap de 
mogelijkheid krijgen om te van deze regeling gebruik te maken.  Door deze regeling 
de zelfde kansen als de student zonder arbeidshandicap.

14e intrekken verordening premie en scholing.
 Wordt nu via andere verordening geregeld.

14f wijziging verordening langdurigheidstoeslag.
Alleen naamwijzing, regeling blijft bestaan.



15 verordening welzijnfonds.
Goed dat een verordening, die volgens de grondslag niet meer kan, ingetrokken 
wordt. Gelukkig komt er wel een financiële ondersteuning voor terug maar onder een 
andere noemer.
Dit is ook nodig want bij het vaststellen van de armoedenota bleek dat er in Boxtel 
een groot aantal kinderen in armoede opgroeien.
Argument 2 uit het raadsvoorstel, het oplossen van de knelpunten in de verordening 
kunnen wij ondersteunen, met name het punt waarin geregeld wordt dat het 
overdragen van middelen alleen kan binnen de leeftijdsgroep waartoe men hoort.
Hierdoor is goed geregeld dat middelen voor kinderen allen voor kinderen 
beschikbaar zijn. Het vrijgekomen budget uit de oude verordening komt  in de nieuwe
verordening op deze manier ook echt aan de kinderen toe, zodat zij zoveel mogelijk 
kunnen deelnemen aan activiteiten in de lokale samenleving, wat het doel is van 
deze verordening.
Om diezelfde reden, deelnemen aan de samenleving, kunnen we ons ook vinden in 
de uitzondering in artikel 2( blz 4)waardoor voorkomen wordt dat het totale budget 
door een gezinslid wordt opgesoupeerd.
Wat wij als BALANS wel een gemiste kans vinden is dat in het publicatie traject de 
gratis weekkranten niet worden meegenomen.


