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Betreft: Toezeggingen naar aanleiding van de behandeling van de notitie ‘Anderhalf jaar Participatiewet’ 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 6 februari hebben wij u met een beeldvormend raadsvoorstel op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet met de notitie ‘Anderhalf jaar participatiewet’. 
Tijdens de behandeling zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

1. Binnen twee weken de raad te informeren over de wijze waarop de zogenaamde 
Poortwachtersregeling werkt; 

2. In het eerste kwartaal de raad te informeren over de uitstroomcijfers Albrandswaard, waarbij 
bovendien dit inzicht wordt vertaald in prognose; 

3. In te gaan op de vraag of aanvragen ook in andere taal kunnen worden vertaald; 
4. In te gaan op de vraag of Albrandswaarders ook in AW een afspraak kunnen. 

Op de toezeggingen onder 3 en 4 heeft u inmiddels een mail ontvangen. In deze raadsinformatiebrief 
gaan wij in op toezegging 1 en 2. 
 
TOELICHTING 
 

1. Binnen twee weken de raad te informeren over de wijze waarop de zogenaamde 
Poortwachtersregeling werkt. 

   
Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces voor klanten vanaf 27 jaar die een melding 
hebben gedaan voor ondersteuning bij werk en/of een uitkering. Dit is een globale beschrijving van het 
standaardproces. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen daarop uitzonderingen worden 
gemaakt. 
 
De klant meldt zich voor ondersteuning bij werk en/of een uitkering. 

 Er volgt binnen 5 werkdagen een meldgesprek. Bij dat meldgesprek wordt de individuele 
situatie beoordeeld, wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor het op korte termijn 
vinden van werk, of dat er direct een uitkering voor levensonderhoud kan worden 
aangevraagd.  

 Als er mogelijkheden zijn voor arbeid wordt een periode van 3 weken gegeven 
waarbinnen misschien werk gevonden kan worden,  

 Na de periode van 3 weken volgt er een gesprek, en kan een aanvraag levensonderhoud 
worden ingediend.  



 In het geval dat de klant enkele dagen na het meldgesprek een aanvraag voor een 
uitkering voor levensonderhoud heeft ingediend, kan 4 weken na de melding een 
voorschot worden verstrekt.  

 De ingangsdatum van de uitkering is de melddatum. Dat geldt zowel voor de klant die 
vanwege de omstandigheden direct een aanvraag in heeft gediend, als voor de klant die 
dat gedaan heeft na een periode waarin er naar werk is gezocht.  

 
NB. Als iemand zich verwijtbaar niet aan de termijnen heeft gehouden kan de ingangsdatum later 
worden vastgesteld dan de oorspronkelijke melddatum. 
 
In een schema: 

       Client meldt zich 
(melddatum) 

  

 
 
 

   

  Binnen 5 dagen 
een meldgesprek 

  

Zijn er 
mogelijkheden 
voor werk? > 
periode van 3 
weken om naar 
werk te zoeken 

   Moet er een 
aanvraag voor 
levensonderhoud 
worden 
aangevraagd? 

 
 
 

    
 
 

werk    Na 4 weken kan 
voorschot worden 
verstrekt 

 
 
 

 
2. In het eerste kwartaal de raad te informeren over de uitstroomcijfers Albrandswaard, waarbij 
bovendien dit inzicht wordt vertaald in prognose. 

De raad wordt elk kwartaal geïnformeerd over de uitstroomcijfers middels de bestuursrapportage. 
Over de ambities voor 2017 zullen wij u informeren zodra die zijn vastgesteld. Wij zullen die daarna 
meenemen in de bestuursrapportages voor 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


