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Betreft: Conceptadvies Verordeningen en Kadernota Werk, Inkomen en Participatie 2014-2018 
 
 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
 
De Participatieraad heeft in de vergadering van 16 oktober jl. de verordeningen en de kadernota besproken. 
Hierbij ontvangt u de aandachtspunten van de Participatieraad. 
 
In de eerste plaats een aantal algemene zaken.  

 Het zou prettig zijn als alle stukken een paginanummering hebben. Dit leest eenvoudiger en is ook bij 
het behandelen van het advies van de Participatieraad doelmatiger. 

 Daarnaast wil de Participatieraad benadrukken dat de communicatie naar de betreffende cliënten 
volledig en duidelijk moet zijn, zodat op dat vlak geen misverstanden kunnen ontstaan. Vooral over de 
verplichtingen die heen en weer bestaan mag geen onduidelijkheid zijn.  

 In de kadernota mist de Participatieraad het beleidsdoel één gezin, één loket, één contactpersoon.  
 Als laatste wil de Participatieraad graag alle uitvoeringsplannen die horen bij de doelstellingen in de 

kadernota ontvangen en van advies voorzien. 
 
Hieronder vindt u per verordening de specifieke aandachtspunten van de Participatieraad. 
 
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerenveen 2015 

 Bij de toelichting Algemeen staat: "Sindsdien is het verlenen van de toeslag". "Sindsdien" zou 
vervangen moeten worden door "vanaf dat moment". 

 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 

 In artikel 7 staat bij b. "het niet of onvoldoende meewerken". Dit moet volgens de wettekst "niet" zijn. 
Een en ander wordt wel toegelicht, maar door de wettekst te veranderen ontstaat een grijs gebied dat 
juridisch niet is vol te houden, omdat afgeweken wordt van de wet. 

 In artikel 7 staat bij c. "arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning"  
Hier zou "arbeid te verkrijgen" volstaan. In een groot deel van de gevallen zal het juist eenvoudiger zijn 
om buiten de gemeente Heerenveen werk te vinden. 

 Daarnaast worden een aantal maatregelen genoemd die toegepast kunnen worden.  Het zou goed zijn 
om, ook al is een hardheidsclausule opgenomen, expliciet aan te geven in onder andere artikel 4 dat 
wanneer bijstandsgerechtigden kinderen hebben van minderjarige leeftijd, dat dan eventuele 
maatregelen nog zorgvuldiger worden bekeken en dat in deze gevallen ook ernstige financiële gevolgen 
een reden kunnen zijn om af te zien van het verlagen van de uitkering. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Participatieverordening gemeente Heerenveen 2015 

 In zijn algemeenheid vindt de Participatieraad deze verordening vrijblijvend voor de gemeente. Daar 
waar in de verordeningen heel strikt wordt benoemd wat de plichten zijn van de burger en daar ook de 
nodige sancties worden benoemd, zou de gemeente zich ook tot meer mogen verplichten. 

 In artikel 13 wordt een bedrag van 750 euro genoemd. In de kadernota op pagina 9 wordt nog een 
bedrag van 500 euro genoemd. 

 In artikel 12 zou een gefaseerde premie opgenomen kunnen worden om een persoon langduriger te 
prikkelen. Bijvoorbeeld na zes maanden 150 euro, na twaalf maanden 200 euro, na 18 maanden 240 
euro. 

 
Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 

 In de algemene toelichting wordt genoemd dat zorgtaken een dringende reden kunnen zijn om 
ontheffing te verlenen. Hierbij zou benoemd kunnen worden wat de minimale omvang van die zorgtaken 
zou moeten zijn om voor ontheffing in aanmerking te kunnen komen. Dit geldt ook voor de toelichting bij 
artikel 1 met betrekking tot de mantelzorg. 

 Bij artikel 2 mist de Participatieraad een opsomming van welke werkzaamheden nuttig zouden kunnen 
zijn met in achtneming van de voorwaarden die gesteld zijn. Deze opsomming hoeft niet uitputtend te 
zijn, maar zou in ieder geval richting kunnen geven. De Participatieraad is vooral benieuwd naar 
mogelijke werkzaamheden die niet leiden tot verdringing. 

 In artikel 2 wordt ook de minimale omvang benoemd van 100 uren op jaarbasis. De Participatieraad 
adviseert om ook een maximale omvang te benoemen. 

 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 

 Geen opmerkingen/advies. 
 
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 

 Bij de toelichting op artikel 4 staat "heeft dit automatisch gevolgen" De Participatieraad adviseert om 
"automatisch"te verwijderen. In de zin die volgt staat namelijk ook al vermeld dat een evenwichtige 
afweging voortdurend noodzakelijk is. 

 
Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 

 Geen opmerkingen/advies. 
 
Kadernota Werk, Inkomen en Participatie 2014-2018 

 Bij de gestelde beleidsdoelen wil de Participatieraad aangeven dat de onderbouwing SMART moet. De 
doelstellingen zijn lovenswaardig. Ze kunnen echter  veel Specifieker, Meetbaarder en Tijdgebonden 
gemaakt worden. Zoals het nu vermeld staat is het te vrijblijvend. 

 De Participatieraad zou ook graag aangegeven zien hoe de doelen gemonitord gaan worden in de tijd 
t/m 2018. 

 Bij beleidsdoel 3 vraagt de Participatieraad zich af hoe aansluiting gezocht gaat worden bij 
participatieactiviteiten die het maatschappelijk middenveld organiseert. 

 Bij beleidsdoel 5 zou het Participatiefonds toegevoegd moeten worden. 

 Bij beleidsdoel 6 adviseert de Participatieraad om de vrijgekomen gelden te reserveren voor het 
Participatiefonds. 

 Bij de KPI's op pagina 24 mist de Participatieraad nog de specificatie bij de onderverdeling. Bijvoorbeeld 
bij 1. zijn a t/m g niet benoemd. 

 Bij pagina 26 zou de Participatieraad graag willen weten hoeveel kostendelers zich in de gemeente 
Heerenveen bevinden, welke consequenties dit heeft voor deze kostendelers en welke besparing de 
gemeente Heerenveen hiermee weet te realiseren. 

 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 
 
    
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank   
Voorzitter      Secretaris 
 


