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Betreft: Advies verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Geacht college,
Met belangstelling heeft de Adviesraad VWI kennisgenomen van een aantal vernieuwingen
met betrekking tot het in de verordeningen gestelde beleid in het sociaal domein.
Uitgangspunt hierbij is geweest een afwegingskader te scheppen waarbinnen de
professional kan bewegen en het opheffen van dichtgetimmerd en belemmerend beleid. In
dit verband zijn alle verordeningen tegen het licht gehouden en zo nodig opnieuw
geformuleerd.
Aan de hand van de ons ter hand gestelde concept verzamelverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ alsmede de daarbij behorende leeswijzer willen wij u voorzien van een aantal
adviezen.
• Individuele Inkomenstoeslag
In de ‘oude’ verordening staat dat bedragen niet jaarlijks worden geïndexeerd. In de
concept verzamelverordening Participatiewet art. 34 lid 2 worden de bedragen hiervoor
genoemd. In relatie tot een groot aantal referentiegemeenten zijn deze bedragen lager. De
bedragen zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. De adviesraad vraagt zich af wanneer
de bedragen vastgesteld zijn en adviseert, mede gezien de verschillen met de
referentiegemeenten, de bedragen te verhogen.
• Participatieplaats voor personen ouder dan 27 jaar
In de verzamelverordening art. 20 lid 3 wordt hiervoor een bedrag genoemd van € 50,-. Dit
bedrag is al een aantal jaren niet geïndexeerd. In art. 31 lid 2k van de Participatiewet
wordt geschreven over een maximumbedrag van € 2.251,- per kalenderjaar. De
adviesraad vraagt zich af wanneer dit bedrag is vastgesteld en waarom op € 50,-.
Geadviseerd wordt dit bedrag te verhogen.
• Cultuurverandering
Bij onze bezoeken aan het Innovatielab bij het Activerium en ook in contacten met
ambtenaren hebben wij ervaren dat de nieuwe manier van werken bij een aantal
medewerkers problemen (zou kunnen gaan) gaat opleveren. Er was bij een aantal
ambtenaren, sprake van een bepaalde terughoudendheid in een ‘andere manier van
werken’. De adviesraad acht dit een punt van zorg.

• Noodfonds
De adviesraad is blij dat er stappen gezet gaan worden om onderzoek te doen naar de
instelling van een noodfonds.
De adviesraad is verheugd te constateren dat de gemeente met enthousiasme aan de slag is
gegaan om de cultuurverandering te bewerkstelligen, echter de raad kan de uitwerking van
het proces nog niet overzien.
De Adviesraad VWI wenst u veel wijsheid en succes bij het verdere proces, vertrouwt erop
dat u onze adviezen ter harte neemt en blijft hierbij graag op dezelfde wijze betrokken als tot
dusver het geval is geweest.
Met vriendelijke groet,

H.J.H.J. van den Hout
Voorzitter Adviesraad VWI

