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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Per 1 januari 2015  treden de Participatiewet en Wwb (Wet werk en bijstand)-
maatregelen in. De bedoeling van de landelijke wetgever met de invoering van de 
Wwb-maatregelen is om de bijstand activerender te maken door  

- de invoering van de verplichting tot het verrichten van maatschappelijk nuttige 
activiteiten naar vermogen;  

- de mogelijkheid van categoriale** bijstand te beperken tot alleen de collectieve 
ziektekosten; 

- de verlaging van uitkeringen als gevolg van het niet voldoen aan verplichtingen 
te verzwaren. Er wordt ook een landelijke norm gesteld middels de ge-
uniformeerde verplichtingen.  

(** bij categoriale bijstand wordt aan mensen inkomensondersteuning verstrekt zonder 
dat voor iedereen in die categorie wordt vereist dat die (on)kosten daadwerkelijk 
gemaakt worden) 
 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe instrumenten ontwikkeld om gemeenten te faciliteren 
in hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de uitgebreide doelgroep. Deze 
instrumenten zijn onder andere: 

- loonkostensubsidie en loonwaardemeting 
- diverse werkgeversinstrumenten 
- regionaal harmoniseren van instrumenten middels de arbeidsmarktregio 
- individuele studietoeslag 

 
Daarom dienen op het gebied van Werk, Handhaving en Inkomen enkele nieuwe 
verordeningen te worden vastgesteld (met betrekking tot loonkostensubsidie, 
tegenprestatie, studie- en inkomenstoeslag), en bestaande verordeningen inhoudelijk 
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(re-integratie- en afstemmingsverordening)  of technisch worden gewijzigd 
(Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive). In totaal gaat het om 6 
verordeningen die op 1 december in beraad en advies Welzijn besproken worden. 
 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 
De Maatschappelijke Adviesraad heeft zeer recent haar advies uitgebracht. Dit advies 
wordt op dit moment bestuurlijk en ambtelijk bestudeerd. Mocht dit advies tot 
wijziging(en) in de voorstellen leiden dan zal een addendum uiterlijk 28 november 
worden nagezonden aan de raadsleden. 
 
KERNBOODSCHAP 
Wij onderschrijven het activerende karakter van de wetswijzigingen zoals die in de 
Participatiewet en Wwb-maatregelen zijn neergelegd. Daarbij willen we de volgende 
uitgangspunten hanteren: 
 

- maatwerk, door verplichtingen af te stemmen op eigen kracht en 
vermogen  
Door de verzwaring van de verplichtingen, én door de uitbreiding van de 
doelgroep met mensen met beperkingen, vinden we het belangrijk om deze af 
te stemmen op wat mensen kunnen, willen en doen. Door maatwerk zal 
participatie een duurzaam karakter kunnen hebben en ook voldoening geven 
aan de betreffende mensen. 
 

- werken moet lonen 
Met de inrichting van de re-integratie-instrumenten, en het minimabeleid, willen 
we ervoor zorgen dat mensen die vanuit een uitkeringssituatie gaan werken er 
ook financieel op vooruit gaan in plaats van dat zij in de armoedeval terecht 
komen. Tegelijkertijd is het nodig dat mensen die op bijstand zijn aangewezen 
de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud kunnen betalen. 
 

- Verdringing op de arbeidsmarkt moet, zo mogelijk, worden voorkomen 
Verdringing als gevolg van de Participatiewet kan zich voordoen door: 
a. verdringing van werk door additionele arbeid  

(= extra boventallige arbeid, gecreëerd uit taken, die voorheen door 
reguliere werknemers werden uitgevoerd maar niet binnen hun functie 
thuishoorden of door ooit wegbezuinigd werk weer in betaalde vorm terug 
te halen of door nieuwe ideeën uit te laten en vrijwilligerswerk) 

b. verdringing van werk door garantiebanen 
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Door in de uitvoering te toetsen of dit optreedt, willen we zo goed mogelijk bijdragen 
aan een actieve samenleving en een inclusieve arbeidsmarkt. Hierin zijn mensen met 
een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk en worden talenten effectief benut. 

 
- handhaving is activerend en rechtvaardig 

Als uitkeringsgerechtigden weten dat het niet nakomen van verplichtingen 
gevolgen heeft, leidt dat tot een betere naleving van die verplichtingen en 
daardoor ook tot meer participatie in de samenleving, en meer uitstroom. Ook 
hier geldt dat actief aandacht wordt gegeven aan dringende redenen, die er 
kunnen zijn, om een maatregel te verlagen of niet op te leggen. Contact met 
het lokaal zorgnetwerk (sociale wijkteam en/of Jeugd- en Gezinsteam) is 
hiervoor nodig. 

 
Deze uitgangspunten komen in verschillende verordeningen terug. Per verordening is 
een apart raadsvoorstel opgesteld. Daarin worden onder andere de centrale 
beslispunten, beoogde effecten, de hoofdargumenten en verschillende gevolgen 
besproken.  
 
CONSEQUENTIES 
De gevolgen zijn bij gelijkblijvende omstandigheden overwegend positief. Zowel voor 
de samenleving in het algemeen als de (uitkeringsgerechtigde) werkzoekenden 
positief. Er ontstaat: 

- een meer open, inclusieve en actieve samenleving 
- meer begeleiding naar, en kansen voor werk  
- draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel doordat het niet voldoen aan 

verplichtingen wordt gehandhaafd, en een doelmatige en rechtmatige 
besteding van inkomensmiddelen. 

 
VERVOLG 
Hoe het bestuur op de hoogte wordt gehouden, wordt in de raadsvoorstellen en 
verordeningen beschreven. 
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BIJLAGEN 
- 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


