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Geachte heer, mevrouw,
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau is gevraagd om advies uit te brengen over de
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017. In uw brief van 1 juni mei geeft u uw advies. De
verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 september jl. In deze brief gaan wij in op de
door u gemaakt opmerkingen.
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De Adviesraad wil dat de gemeente inzake de uitvoering van deze Participatiewet
voorlichting geeft in een gemakkelijk te begrijpen taal over mogelijke hulpverlening en
ondersteuning.
Dit advies onderschrijven wij. Als de nieuwe beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
zijn vastgesteld, zullen wij een inloopmiddag organiseren over het onderwerp. Ook bekijken
wij de mogelijkheid van een nieuwsbrief.
De Adviesraad wil dat uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk een vaste contactpersoon
toegewezen krijgen.
Dit advies onderschrijven wij. Er wordt zoveel mogelijk met 1 maximaal 2 contactpersonen
gewerkt.
De Adviesraad vindt dat ingezet moet worden op preventie vanaf aanvang uitkering, om
hiermee te voorkomen dat de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen schendt of niet
nakomt.
Dit advies onderschrijven wij.
De Adviesraad vindt dat zaken m.b.t.de Participatiewet snel maar wel zorgvuldig moeten
afgehandeld worden.
Dit advies onderschrijven wij.
De Adviesraad wil graag weten of er voldoende structurele middelen aanwezig zijn om
beschut werk/werkplek te kunnen realiseren.
Dit is nog niet te zeggen. Het is afhankelijk van de persoon/personen die een indicatie beschut
werk krijgen.
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Is er voldoende ondersteuning voor de implementatie?
De gemeente moet een beschikking afgeven en betrokkene doorgeleiden naar een beschutte
werkplek. Dat valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente en er is dus
voldoende ondersteuning voor.
Hoe worden de kandidaten voor beschut werk geselecteerd?
Op volgorde van indicatie. Het UWV geeft indicatie af.
Mag de gemeente zelf bepalen hoe ze beschut werk vorm geeft?
Ja.
Is er een maximaal aantal plekken voor beschut werk?
In principe niet. De gemeente mag dit in de Verordening regelen. In onze verordening is
opgenomen om geen extra plaatsen te realiseren bovenop het verplichte aantal.
Gezien de complexiteit van de Verzamelverordening is de vraag hoe de monitoring van deze
wet in de praktijk gebeurt?
De monitoring door het Rijk gebeurt door verplichte aanlevering van gegevens aan het CBS.
Deze cijfers zijn raadpleegbaar op www.waarstaatjegemeente.nl

Wij danken u voor uw advies en hopen met deze brief uw opmerkingen voldoende te hebben
beantwoord. Als er nog vragen zijn, dan kunt u contact met Frans van Erve opnemen.
Met vriendelijke groet,
namens
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU,

Imke van der Schoot-Brouns
Cluster Beleid Sociaal Domein
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