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Lingewaard 2017”

Geacht college,
De Cliëntenraad Wet, werk en bijstand Lingewaard is gevraagd advies uit te brengen op
“Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2017”.
Het betreft u de actualisatie verordeningen Participatiewet 2017, te weten:
-Afstemmingsverordening
-Verordening Loonkostensubsidie
-Re-integratie verordening en
-Intrekking verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive.
De geactualiseerde teksten zijn ons in de diverse verordeningen in rood aangeleverd alsmede in een
beknopt overzicht beschikbaar gesteld, waardoor het ons zeer vergemakkelijkt werd.
Inhoudelijke willen wij in deze brief onze opmerkingen en adviezen weergeven, die met name
betrekking hebben op de geactualiseerde teksten. Redactioneel en tekstueel zijn onze opmerkingen
op voorhand doorgenomen met de behandelend beleidsambtenaar.

Afstemmingsverordening
Artikel 7 - Gedragingen Participatiewet
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt
verkregen of …….
Wij adviseren om aan deze tekst, alsmede waar deze tekst elders in het document voorkomt, toe te
voegen: passende arbeid …..
Artikel 7a - Niet meewerken aan taaltoets
Zoals eerder in een door ons gegeven advies over de wet Taaleis zijn en blijven wij van mening dat
de beheersing van de gesproken Nederlandse taal voor een ieder, zonder uitzondering, een vereiste
is. De beheersing van het lezen en schrijven van de Nederlandse taal is afhankelijk van het vermogen
van een persoon. Wij adviseren om hierover meer duidelijkheid te geven.
De participatiewetgeving is ….
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De participatiewetgeving is gericht op het individu. Betreft het een bijstandsuitkering dan wordt de
kostendelersnorm toegepast als de woning gedeeld wordt met meer volwassenen. Onduidelijk is
wanneer een van de volwassenen niet meewerkt aan de taaltoets, en er een verlaging wordt
toegepast, in hoeverre dit van invloed is op de andere medebewoners. Wij adviseren om hierover
meer duidelijkheid te geven c.q. te verwijzen naar het wetsartikel, waarop dit van toepassing is met
een korte toelichting hierover.
NB: Over de “wet Taaltoets” hebben wij reeds uitgebreid ons advies aan het college weergegeven.

Verordening Loonkostensubsidie
Artikel 1 - Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort
lid 3 Het college wijst een externe organisatie aan voor…….
Wij adviseren om de externe organisatie met name te noemen dan wel om een verwijzing te geven in
de toelichting.
Artikel 3 - Inwerkingtreding en citeertitel
lid 1 Deze verordening is sedert 1 januari 2015 verplicht en treedt in werking op 1 januari 2017.
Onduidelijk is hoe het juridisch geregeld is voor die personen, die tussentijds zijn ingestapt. Wij
adviseren om hierover duidelijkheid te geven.

Re-integratie verordening
Artikel 9 - Participatievoorziening beschut werk
Wij adviseren om in dit artikel op te nemen dat beschut werk binnen een straal van bijvoorbeeld
10 km door het college wordt aangeboden.
Artikel 12
Ondersteuning bij beheersing Nederlandse taal
Lid 2-b de wijze waarop de voortgang van de beheersing van de Nederlandse taal wordt
beoordeeld.
Wij adviseren om conform onze eerder gemaakte opmerking hierover in de “Afstemmingverordening“
m.b.t. de wet Taaleis, te weten:
Mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een minimale vereiste. Het kunnen lezen en
schrijven van de Nederlandse taal is maatwerk (naar vermogen).
Een reactie op deze brief zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de Cliëntenraad Wet, Werk en Bijstand Lingewaard,

Oege van Dijk, voorzitter

Wil Hendriks, bestuurslid
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