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Betreft: advies inzake concept beleidsregels Participatiewet.

Geacht college,
In de brief van 1 december 2014 heeft de adviesraad advies uitgebracht naar aanleiding van de
concept verordening Participatiewet. In voornoemde brief verzocht de VWI raad onder meer om in
een vroegtijdig stadium geïnformeerd te worden over de concept beleidsregels Participatiewet. De
adviesraad is u zeer erkentelijk voor het feit dat het door u gehonoreerde verzoek, zoals verwoord in
uw schriftelijke reactie van 4 maart 2015, in de afgelopen periode in positieve zin zijn beslag heeft
gekregen.
De thans voorliggende concept beleidsregels hebben tot doel een meer specifieke beleidsinvulling te
geven van de in de verordening Participatiewet benoemde kaders voor het aanbod aan voorzieningen
op het gebied van zowel re-integratie als participatie.
Het stemt de VWI-raad positief te constateren, dat bij het opstellen van de beleidsregels rekening is
gehouden met de eerder uitgebrachte adviezen inzake de verordening Participatiewet.
De adviesraad is van oordeel dat de concept beleidsregels in voldoende mate beantwoorden aan
voornoemde doelstelling, waarbij de VWI-raad, gezien haar taak, vanzelfsprekend in het bijzonder
aandacht heeft voor de belangen van de cliënt. Hierbij dient nadrukkelijk te worden opgemerkt, dat
het oordeel van de adviesraad slechts is gebaseerd op de huidige theoretische kennis en beperkte
ervaringen die tot dusver zijn opgedaan met de Participatiewet. De adviesraad zal daarom de
komende tijd extra alert zijn op signalen uit de Apeldoornse samenleving die duiden op ongewenste
effecten als gevolg van de uitgewerkte maatregelen.

Met vriendelijke groet,

G. van der Scheer, voorzitter
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