A.M.J. Goudriaan (secretaris)
Hoofdenburg 17
1191 NA Ouderkerk aan de Amstel
06 28644697
wmowwbouderamstel@gmail.com

Ouderkerk aan de Amstel, 15 september 2014

het College van B&W gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Betreft: verordeningen en beleidsnota Wet werk en bijstand

Geacht college,
Hierbij ontvangt u het advies betreffende:







afstemmingsverordening
verordening tegenprestatie
verordening individuele inkomenstoeslag
verordening individuele studietoeslag
verordening cliëntenparticipatie
nota maatregelen Wet werk en bijstand

Ons advies is gebaseerd op de genoemde documenten en de toelichting die wij hebben
gekregen tijdens onze vergadering van 10 september jl.
Ons advies volgt de toegestuurde documenten:
Nota maatregelen Wet werk en bijstand: geeft een toelichting op alle veranderingen die
plaatsvinden en hoe de gemeente hiermee wenst om te gaan. Op alle genoemde
verordeningen wordt een toelichting gegeven. Twee verordeningen volgen in 2015: de
verordening loonkostensubsidie en de re-integratieverordening. Het is een helder verhaal,
hoewel moeilijk leesbaar zonder de wettekst erbij. Advies: de tekst toegankelijker maken door
in de marge de betreffende wettekst op te nemen.






Afstemmingsverordening: duidelijke verordening. Er wordt gesproken van een "inschatting
van verwijtbaarheid". Dit houdt een zekere mate van subjectiviteit in. We hebben
begrepen dat hier nadere beleidsregels over zullen worden geformuleerd. We worden
van de inhoud hiervan graag in kennis gesteld.
Verordening tegenprestatie: de gemeente is verplicht deze verordening op te stellen. De
uitvoerbaarheid hiervan lijkt ons lastig. Wij hebben begrepen dat de gemeente zoveel als
mogelijk probeert belanghebbenden werkzaamheden te laten verrichten met een grote
kans tot re-integratie en hertoetreding tot de arbeidsmarkt. Advies: geen bijzonderheden.
Verordening individuele inkomenstoeslag: de toeslag moet worden aangevraagd. Het
College beoordeelt of de aanvrager recht heeft op deze toeslag. In de verordening zijn
de criteria vastgelegd. Advies: behalve de aanvrager kan ook diens "wettelijk
vertegenwoordiger" de aanvraag doen en ondertekenen.
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Verordening individuele studietoeslag: ook hierbij geldt dat een aanvraag moet worden
ingediend en dat het College beoordeelt of de aanvrager hier recht op heeft. De criteria
zijn vastgelegd. Advies: behalve de aanvrager kan ook diens "wettelijk
vertegenwoordiger" de aanvraag doen en ondertekenen. Verder in toelichting art.3:
"gehuwden" aanvullen met "anders samenwonenden".
Verordening cliëntparticipatie Sociaal Domein: de gewenste en deels verplichte
cliëntpartricipatie in het sociaal domein (jeugdwet, Wmo en Participatiewet) wordt
gecombineerd in één Cliëntenraad. Wij vinden dit een goede keuze, te meer ook omdat
de verschillende beleidsvelden steeds meer met elkaar te maken hebben. Advies:
aangezien ook op regionaal niveau steeds meer wordt samengewerkt, weliswaar met
lokale accenten, is te overwegen ook bij de cliëntparticipatie meer te gaan
samenwerken. In plaats van acht gemeentelijke cliëntenraden, die elk in de materie
moeten duiken, kan dit in wellicht efficiënter gebeuren.

Steeds tot nadere toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

A.M.J. Goudriaan, secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel

