RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010

15 december
2009

nummer:

9.11.

De raad van de gemeente Asten;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.3 november 2009;
Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;
de artikelen 7, 8, 10, tweede lid, en 10a van de Wet werk en bijstand (WWB);
de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers (IOAW);
de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen werknemers (IOAZ)
Gelet op de EG-verordening nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 en de EG-verordening
1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag op de-minimissteun.

Besluit:
I. Vast te stellen de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 per 1
januari 2010
II. In te trekken de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente
Asten per 1 januari 2010

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.

In
a.
b.
c.

deze verordening wordt verstaan onder:
De wet:
de Wet werk en bijstand (WWB);
Raad:
de gemeenteraad van Helmond
College:
het college van Burgemeester en Wethouders van
Asten;
d. Uitkeringsgerechtigden:
personen met een uitkering ingevolge de Wet Werk
en Bijstand (WWB), de IOAW of de IOAZ;
e. Anw-ers:
personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
die ingeschreven zijn bij het UWV WERKbedrijf;
f. Nuggers:
niet-uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 6,
onderdeel a, van de wet;
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g. Doelgroep:

h. Voorliggende
voorziening:

i.

Voorziening:

j.

Ondersteuning:

k. IOAW:
l.

IOAZ:

m. WW:
n. Wia:
o. Wajong:
p. UWV:
q. Belanghebbende:
r.

s.

t.
u.
v.

w.

x.

personen, die hun woonplaats hebben in Asten en aan
wie op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a,
van de wet, of op grond van artikel 34 van de IOAW,
of op grond van artikel 34 van de IOAZ, door het
college ondersteuning kan worden geboden;
elke voorziening buiten de wet waarop de
belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken,
dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van
middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven;
een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
onderdeel a van de wet, waaronder begrepen wordt
elke vorm van ondersteuning die het college voor een
belanghebbende in kan zetten ten behoeve van de
arbeidsinpassing van de onder zijn
verantwoordelijkheid vallende doelgroep;
ondersteuning bedoeld in artikel 7, eerste lid,
onderdeel a, van de wet;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
Werkloosheidswet;
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten;
Uitvoerder van de WW, WAO, WIA, Ziektewet, Wajong
en Waz;
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken;

Werknemers in
gesubsidieerde arbeid: personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de
wet;
Subsidie:
de aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde
activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling
voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of
diensten;
Premie:
financiële beloning ter bevordering van
arbeidsinschakeling;
Bijstandsnorm:
de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;
Algemeen
geaccepteerde arbeid:arbeid als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de
WWB.
Startkwalificatie:
een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel
7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de
Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma
hoger algemeen voortgezet onderwijs of
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op
het voortgezet onderwijs;
Participatieplaats: betreffen tijdelijke, onbeloonde en additionele
werkzaamheden in de zin van artikel 10a van de wet
die met behoud van uitkering kunnen worden verricht
door bijstandsgerechtigden die vooralsnog niet
bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt.
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2.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
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Hoofdstuk 2 – Beleid en financiën
Artikel 2 - Opdracht college
1. Ingevolge artikel 7 van de WWB biedt het college ondersteuning aan leden van de
doelgroep en zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van voorzieningen. Het
college houdt daarbij rekening met de aard en de omvang van de verschillende
binnen de doelgroep te onderscheiden groepen en de voorzieningen die het
geschiktst zijn voor de leden van die groepen.
2. Het college kan bij het bepalen van het aanbod van voorzieningen prioriteiten stellen
in verband met de financiële mogelijkheden dan wel de maatschappelijke,
economische of conjuncturele ontwikkelingen.

Artikel 3 – Nadere regels
1. Het college kan ten aanzien van de verschillende vormen van ondersteuning nadere
regels stellen. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:
a. aan wie, onder welke voorwaarden, welke vorm van ondersteuning kan
worden aangeboden;
b. de weigeringsgronden; en
c. de intrekkingsgronden.
2. Daarnaast kunnen de nadere regels als bedoeld in het eerste lid ook zien op:
a. de verstrekking van subsidies;
b. subsidie- dan wel budgetplafonds;
c. het aantal personen dat in aanmerking komt voor een voorziening;
d. de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of – vaststelling;
e. de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies en premies;
f. de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;
g. het vragen van een eigen bijdrage;
h. overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van
subsidies.

Hoofdstuk 3 – Aanspraken van de doelgroep
Artikel 4 – Aanspraak op ondersteuning
1. Leden van de doelgroep hebben aanspraak op ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling.
2. De in het eerste lid bedoelde ondersteuning kan bestaan uit:
a.
ondersteuning bij de verwerving van arbeid;
b.
ondersteuning bij het behoud van arbeid; en
c.
een voorziening als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 5 – Voorzieningen
1. Het college kan een persoon binnen de doelgroep een voorziening aanbieden. Een
voorziening wordt slechts aangeboden voor zover het college deze noodzakelijk acht
voor de arbeidsinschakeling van de desbetreffende persoon.
2. De in het eerste lid bedoelde voorziening kan bestaan uit:
a. ondersteuning bij het verwerven en behouden van arbeid;
b. ondersteuning bij het verbeteren of behouden van de positie op de
arbeidsmarkt of binnen de maatschappij;
c. ondersteuning bij het wegnemen van belemmeringen voor de
arbeidsinschakeling;
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d. ondersteuning bij de verwerving van een dienstverband als bedoeld in artikel
2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening.
3. Onverminderd het tweede lid kan een voorziening tevens zien op:
a. de noodzakelijke kosten samenhangende met de deelname aan een
voorziening;
b. de kosten ter bepaling van de noodzakelijkheid en inhoud van een
voorziening; en
c. de noodzakelijke kosten in verband met loonvormende arbeid.

Artikel 6 – Loonkostensubsidies
1. Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers die met een persoon bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel d, e en f een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op
arbeidsinschakeling dan wel participatie.
2. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte,
en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.
3. Op de subsidies bedoeld in dit artikel is de Algemene subsidieverordening Asten van
toepassing.

Artikel 7 – Uitbreiding doelgroep
In afwijking van artikel 4, eerste lid kan het college de aanspraak op bepaalde vormen van
ondersteuning ook openstellen voor:
a. personen die in de gemeente Asten hun woonplaats hebben en aan wie het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een uitkering verstrekt; en
b. uitkeringsgerechtigden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, die staan ingeschreven op een
door het college aangewezen postadres.

Hoofdstuk 4 – Verplichtingen van de doelgroep en premies
Artikel 8 – Verplichtingen
1. Een uitkeringsgerechtigde is verplicht van de hem aangeboden vorm van
ondersteuning gebruik te maken.
2. Elke persoon die deelneemt aan een voorziening is daarnaast gehouden aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de WWB, de IOAW, de IOAZ en de Wet Structuur
Uitvoering Werk en Inkomen en deze verordening.
3. Het college kan in aanvulling op de in het tweede lid genoemde verplichtingen, voor
een deelnemend persoon extra verplichtingen aan een voorziening verbinden. Deze
persoon is dan ook aan deze verplichtingen gehouden.
4. Indien een uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet
aan de in het tweede en derde lid genoemde verplichtingen, kan het college de
uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de verordening op basis
van artikel 8, eerste lid, onder b van de Wet werk en bijstand dan wel het
Maatregelenbesluit Abw, IOAW en IOAZ.
5. Indien een persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van
een voorziening, niet voldoet aan de in het tweede en derde lid genoemde
verplichtingen, kan het college de kosten van de ondersteuning of voorziening geheel
of gedeeltelijk van hem terugvorderen.
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Artikel 9 - Premie participatieplaats
1. Het college verstrekt aan degene die algemene bijstand ontvangt en onbeloonde
additionele werkzaamheden verricht conform artikel 10a, zesde lid, van de wet een
premie van telkens € 365,00 per zes maanden.
2. De hoogte van de premie is afhankelijk van het gemiddeld aantal gewerkte uren per
week in de voorafgaande zes maanden en bedraagt
a. bij een gemiddelde uren inzet tot 16 uur per week 50% van het in het eerste
lid genoemde bedrag;
b. bij een gemiddelde uren inzet vanaf 16 uur per week 100% van het in het
eerste lid genoemde bedrag.
3. Het recht op een premie als bedoeld in het eerste lid wordt elke zes maanden
beoordeeld.
4. De premie wordt geweigerd indien bij de beoordeling blijkt dat de belanghebbende
de aan de onbeloonde additionele werkzaamheden verbonden verplichtingen in de
voorgaande zes maanden heeft geschonden.
5. Onverminderd het eerste lid komen ook personen als bedoeld in artikel 7, derde lid,
van de wet voor een premie in aanmerking indien zij verder aan alle voorwaarden
voldoen.

Artikel 10 - Scholing of opleiding participatieplaats
1. Voor zover de persoon als bedoeld in artikel 9 niet beschikt over een startkwalificatie
wordt zes maanden na aanvang van de onbeloonde additionele werkzaamheden door
het college bekeken in hoeverre scholing of opleiding kan bijdragen aan vergroting
van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.
2. Het college betrekt bij deze beoordeling
a. het oordeel van degene in wiens opdracht de belanghebbende de
werkzaamheden uitvoert; en
b. de scholingswens van de belanghebbende.
c.
Artikel 11 – Vrijlating van inkomsten en premies
1. Voor de persoon die een uitkering ontvangt op grond van de WWB en die arbeid in
deeltijd aanvaardt waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan
de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm, kan vrijlating van inkomsten uit
arbeid plaatsvinden conform artikel 31, tweede lid, onderdeel o, van de wet.
2. Het college kan aan personen die een uitkering hebben ontvangen op grond van de
WWB, IOAW, IOAZ, WW, Wia of Wajong een premie toekennen bij uitstroom door
werkaanvaarding of door het starten in een zelfstandig bedrijf of beroep. Ook kan
een premie verstrekt worden aan de uitkeringsgerechtigde die blijvend aangewezen
is op deeltijdwerk of aan de uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder die werkzaam
is in een deeltijd dienstbetrekking.
3. De premie als bedoeld in het tweede lid bedraagt maximaal het bedrag als bedoeld
in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de wet.
4. Het college kan aan een werkgever, die personen - die behoren tot de doelgroep duurzaam tewerkstelt, een premie verstrekken.
5. Het college stelt nadere regels ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel.
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Artikel 12 – Cumulatie van premie en vrijlating van inkomsten
De uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder met kinderen beneden 12 jaar die werkzaam
is in een deeltijd dienstbetrekking, heeft niet tegelijkertijd recht op een inkomstenvrijlating
op grond van artikel 11, eerste lid, en een premie zoals omschreven in artikel 11, tweede
lid, met uitzondering van de eenmalige premie bij uitstroom door werkaanvaarding.

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen
Artikel 13 – Hardheidsclausule
Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze
verordening, indien de toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14 – Situaties waarin deze verordening niet voorziet
In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet
voorziet, beslist het college.

Artikel 15 – Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten d.d.
15 december 2009

De raad voornoemd,
de griffier,
ir. C.W.J.B. Verborg

Bekend gemaakt op:

dict: s.conijn@asten.nl
typ: RV.MO.09.AC.022
coll:

de voorzitter,
ir. J. Beenakker

.

