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De raad van de gemeente Harderwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2017;
gelet op de artikel 8, 8a en 10b van de Participatiewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de

Wijzigingsverordening Participatiewet gemeente Harderwijk 2017
Artikel I - Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Harderwijk 2015
De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Harderwijk 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 9 komt te luiden:
Artikel 9 Participatievoorziening beschut werk
1.
Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken
worden de volgende voorzieningen op de arbeidsinschakeling aangeboden:
a.
fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;
b.
uitsplitsing van taken, of
c.
aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.
2.
Voor zover nodig worden aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b, eerste
lid, van de wet, daarnaast de volgende voorzieningen op de arbeidsinschakeling aangeboden:
a.
arbeidsmatige dagbesteding;
b.
sociale activering als bedoeld in artikel 5;
c.
scholing als bedoeld in artikel 7;
d.
persoonlijke ondersteuning als bedoel in artikel 11;
e.
schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
B
De artikelsgewijze toelichting bij artikel 9 komt te luiden:
Artikel 9 Participatievoorziening beschut werk
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2017 is het college verplicht beschut werk aan te bieden aan personen van wie
het college, op advies van UWV, heeft vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 10b, eerste lid, van de
Participatiewet). Die verplichting is begrensd: het aantal jaarlijks te realiseren beschutte werkplekken wordt
bij ministeriële regeling bepaald. Bij een lager aantal positieve adviezen van UWV blijft de verplichting
beperkt tot dat aantal afgegeven positieve adviezen. Bij een hoger aantal positieve adviezen van UWV
blijven de aantallen zoals neergelegd in de ministeriële regeling van toepassing.
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De gemeenteraad kan bij verordening niet langer bepalen dat geen beschut werk wordt aangeboden. Wel is
de gemeenteraad, gelet op artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet, verplicht om bij verordening in
elk geval vast te stellen:
a.
welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden om adequaat
functioneren op een beschutte werkplek mogelijk te maken, en
b.
welke voorzieningen worden aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking aanvangt.
Tevens kan bij verordening worden geregeld dat een hoger aantal te realiseren dienstbetrekkingen wordt
vastgesteld dan op grond van de ministeriële regeling is bepaald (artikel 10b, vijfde lid, van de
Participatiewet). Als daarvoor wordt gekozen, dient de gemeenteraad in de verordening ook aan te geven
hoe dit aantal extra plekken wordt bepaald en welke criteria dan gelden voor plaatsing op deze extra
plekken (ook dit volgt uit artikel 10b, vijfde lid).
In artikel 10b, vierde lid, onderdeel a, van de Participatiewet (oud) was bepaald dat de gemeenteraad
diende te regelen op welke wijze werd bepaald welke personen in aanmerking komen voor de ambtshalve
vaststelling of iemand tot de doelgroep behoorde. Met de inwerkingtreding van artikel 10b van de
Participatiewet (nieuw) is de verplichting om dat te regelen komen te vervallen, omdat vanaf 1 januari 2017
een persoon die meent tot de doelgroep te behoren, zelf bij UWV een daartoe strekkend verzoek kan
indienen. Tevens is vervallen de verplichting om te regelen op welke wijze het aantal beschutte
werkplekken wordt vastgesteld (zie artikel 10b, vierde lid, onderdeel c, van de Participatiewet (oud).
Artikel 9, eerste lid:
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat aanspraak bestaat op de genoemde ondersteunende
voorzieningen (op de arbeidsinschakeling). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan artikel 10b, zevende lid,
van de Participatiewet. Inhoudelijk betreft het wat dit betreft geen wijziging ten opzichte van het oude artikel
9. Het was reeds op grond van artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet (oud) verplicht dit bij
verordening te regelen). Wel zijn de ondersteunende voorzieningen ter wille van de duidelijkheid op een iets
andere manier gerangschikt.
Artikel 9, tweede lid:
Nadat het college heeft vastgesteld, dat iemand tot de doelgroep voor beschut werk behoort, dient deze
persoon geplaatst te worden op een beschut werkplek. In de wetenschap dat een plaatsing afgestemd dient
te worden op de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van betrokkene, dient dit een vorm van
maatwerk te zijn, die niet altijd direct tot plaatsing op een geschikte werkplek zal leiden. Het college is
verplicht om ter overbrugging van de periode tot de plaatsing betrokkene voorzieningen (op de
arbeidsinschakeling) aan te bieden die bijdragen aan een succesvolle plaatsing. De voorzieningen die
hiervoor aangeboden worden zijn genoemd in het tweede lid. Welke (combinatie van) voorziening(en) in
een concreet geval ingezet wordt zal gezien het maatwerkkarakter van dat geval afhangen.
Naast voorzieningen die bijdragen aan arbeidsinschakeling en hun grondslag vinden in de Reintegratieverordening, worden ook andere voorzieningen genoemd. Dergelijke – perifere – voorzieningen
kunnen op grond van andere regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening, worden verstrekt en bijdragen aan een geslaagde plaatsing.
Artikel II - Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Harderwijk 2015
De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Harderwijk 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2, tweede lid, onder a, komt te luiden:
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a.

een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a,
van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

B
De Toelichting Algemeen komt als volgt te luiden.
Algemeen
Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. Overeenkomstig deze
bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie
en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen:
de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en
de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.
Op 1 januari 2017 is de ‘Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet’ in werking getreden . Dat
heeft geleid tot wijziging van artikel 10d van de Participatiewet en daaraan verbonden inhoudelijke
aanpassingen van de regeling met betrekking tot loonkostensubsidie.
In de Participatiewet is middels artikel 10d, tweede lid, een nieuwe doelgroep opgenomen voor
loonkostensubsidie. Deze doelgroep is opgenomen in de verordening en betreft jongeren:
•
van het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;
•
het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de expertisecentra, of
•
de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., onderdeel a, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
die binnen 6 maanden na het verlaten van school zijn gaan werken. Het college hoeft voor deze doelgroep
niet meer vast te stellen of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. De werkgever van deze
jongeren kan – ook als de dienstbetrekking al tot stand is gekomen – de gemeente verzoeken de
loonwaarde vast te stellen.
Daarnaast kan het college nog steeds op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep
loonkostensubsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste
lid, onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van wie is
vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon,
behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).
Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en is een
werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het college in beginsel
de loonwaarde van die persoon vast, tenzij gekozen is voor forfaitaire loonkostensubsidie (artikel 10d,
eerste lid, van de Participatiewet). De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking
waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen
instellen.
De loonwaarde is een percentage van het wettelijk minimumloon voor de door een persoon – die behoort
tot de doelgroep loonkostensubsidie – verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de
arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring,
die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de
Participatiewet).
In deze verordening gaat het om een andere vorm van loonkostensubsidie dan de vorm van
loonkostensubsidie zoals omschreven in de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 EHZ. De
loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in
kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van
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de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze vorm van loonkostensubsidie is niet per
definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument
compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, p. 60).
C
De toelichting bij artikel 1 komt als volgt te luiden.
Artikel 1 Begrippen
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de
Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. Hiervan zijn in deze
verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn een aantal
belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven.
doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet):
personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met
voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, alsmede personen als bedoeld in artikel 10d,
tweede lid;
loonwaarde (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet): vastgesteld percentage
van het wettelijk minimumloon voor de door een persoon, die tot de doelgroep
loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de
arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding
en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;
dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet): een
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking.
D
De toelichting bij artikel 2 komt als volgt te luiden.
Artikel 2 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort
In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep
loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve vaststelling is alleen
mogelijk bij:
personen die algemene bijstand ontvangen;
personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en
artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid
in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon
bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als
bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;
personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;
personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en
personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, en
personen die werken op een beschutte werkplek (artikel 10b, negende lid, van de
Participatiewet).
Artikel III - Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van
8 februari 2018.

de heer H.J. van Schaik
voorzitter

de heer H.R. Lanning
raadsgriffier

