
                         

 
 
Gemeente Heerenveen  
College van  Burgemeester en Wethouders  
Postbus 15.000  
8440 GA HEERENVEEN  
 

uw brief van:   ons kenmerk:   bijlage:   datum:  

-     JB     -    23 mei 2017 

Onderwerp: advies Participatieverordening gemeente Heerenveen 2017 en  

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, en IOAZ gemeente Heerenveen 2017 
 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u het advies van De Participatieraad met betrekking tot de concept-
Participatieverordening gemeente Heerenveen 2017 en  de concept-Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW, en IOAZ gemeente Heerenveen 2017. 

De Participatieraad adviseert positief en heeft nog een aantal vragen. 

In algemene zin staan er een aantal kleine foutjes in de verordening  zoals soms geen punten achter 
zinnen e.d. en moet er gelet worden op de uniformiteit van begrippen zoals ‘arbeidsmarktregio 
Fryslan/arbeidsmarkt Friesland’.  Art. 6a lid 3, 6b lid 1 en 7 lid 5 Verordening is hier een goed 
voorbeeld van. 

Ten aanzien van: 

 artikel 7 lid 1 sub b Verordening: op welke uitkeringen vanuit UWV doelt het nieuwe artikel? 
Vallen hieronder onder meer de Wajong-ers vóór 2015 of WIA-gerechtigden? 

 artikel 7 lid 4 Verordening: dit lid biedt een andere voorziening uit de Vo aan tot de 
dienstbetrekking beschut werk aanvangt. Zijn de overige voorzieningen die de Vo noemt niet 
te hoog gegrepen voor degene die een indicatie beschut werken heeft gekregen? 

 artikel 7 lid 5 Verordening: kunt u aangeven waarom het college geen extra 
dienstbetrekkingen beschut werken realiseert dan het aantal geraamde beschut werkplekken 
indien er wel in de praktijk een eventuele noodzaak daartoe is? 

 artikel 8 Verordening: is er beleid gemaakt voor de taalscholing? 

 artikel 11 Verordening: is de aangeboden leerwerkplek hetzelfde als een werkstage? Zo nee, 
wordt een werkstage ook door het college aangeboden? 

 artikel 12 Verordening: er wordt een uitsluiting gemaakt voor jongeren tot 27 jaar. In de 
toelichting wordt verwezen naar artikel 7 lid 3 Pw. Geldt de uitsluiting ook voor de jongere tot 
27 jaar die niet uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen? 



Met betrekking tot de concept-Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, en IOAZ gemeente 
Heerenveen 2017 heeft de Participatieraad één vraag. 

Ten aanzien van artikel 7a Verordening: in het verlengde van artikel 8 Participatieverordening 
gemeente Heerenveen 2017, welke criteria worden gehanteerd als er volgens het college niet of niet 
voldoende wordt meegewerkt aan het afleggen van de taaltoets, bedoeld in artikel 18b lid 2 van de 
Pw, om vervolgens een maatregel op te leggen? 

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 

 

W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 
 

 


