Putten, 29 september 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Putten

Betreft: gevraagd advies omtrent:
-

Beleidsregels participatiewet en aanverwante regelingen Gemeente Putten 2017;
Reïntegratieverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz gemeente Putten 2017;
Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente Putten 2017.

Geacht College,
De participatieraad heeft de adviesaanvragen ontvangen op 17 augustus en 8 september
jongstleden. In zijn vergadering van 19 september heeft de participatieraad de volgende adviezen
vastgesteld:
ten aanzien van de reïntegratieverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz gemeente Putten 2017:
al eerder hebben wij opgemerkt dat coaching en begeleiding naar werk en/of dagbesteding voor
jongeren tot 27 jaar met een beperking van cruciaal belang is. In de verordening komen we deze
groep geheel niet tegen. Wij adviseren hem alsnog op te nemen in de verordening.
Ten aanzien van de afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Putten 2017:
In deze verordening mist de participatieraad de beschermende maatregelen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij adviseren deze maatregelen alsnog op te nemen in de verordening.
Ten aanzien van de verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente
Putten 2017:
In deze verordening gaat het om technische aanpassingen; de participatieraad geeft hierover geen
nader advies.
Ten aanzien van beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen gemeente Putten 2017:
U meldt in 2.12 lid 5: “hier wordt nog een max termijn aan gekoppeld”.

De regel lijkt ons duidelijk, maar het ligt niet voor de hand daar een termijn aan te koppelen. Ons
advies is dat niet te doen.
Artikel 4.5 is nieuw:
Begeleiding in de vorm van een jobcoach kan worden toegekend als voor een werkzoekende ook
loonkostensubsidie wordt toegekend. De jobcoach was geregeld in de verordening, maar wordt nu
opgenomen in de beleidsregels. Er zijn situaties waarbij een jobcoach (met alle vereisten) een te
“zwaar” en kostbaar instrument is, maar geen begeleiding onverantwoord is. In die gevallen kunnen
begeleidingskosten worden toegekend.
Gelet op de noodzaak van coaching in alle gevallen voor mensen met een beperking vindt de
participatieraad het positief dat u dit nieuwe artikel in de beleidsregels opneemt. Met nadruk stellen
wij dat we de voorkeur blijven geven aan een jobcoach in alle situaties, waarbij financiën geen
beletsel mogen vormen.

Wij hopen u met deze adviezen van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de participatieraad,

Jaap Plomp
secretaris

