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Onderwerp 

Harmonisatie verordeningen Participatiewet 

 

Beslispunten 

1. de Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2019 vast te stellen; 

2. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Betuwe 2019 vast te stellen; 

3. de Re-integratieverordening Participatiewet West Betuwe 2019 vast te stellen; 

4. de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Betuwe 2019 vast te stellen. 

 

 

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft de gemeente West Betuwe al haar taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor het grondgebied van al haar inwoners in het kader van de Participatiewet 

c.a., gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland 

voert daarmee voor de gemeente West Betuwe zowel de Participatiewet als de Wet sociale 

werkvoorziening uit. De nu ter vaststelling voorliggende verordeningen gaan alleen over de uitvoering 

van de Participatiewet. 

 

Concreet betekent dit dat de uitvoering van de Participatiewet c.a., voor de inwoners van de 

voormalige gemeente Lingewaal, net als nu reeds voor de inwoners van de voormalige gemeenten 

Geldermalsen en Neerijnen het geval is, is belegd bij Werkzaak Rivierenland. De verordeningen 

Participatiewet moeten daarom worden geüniformeerd en opnieuw worden vastgesteld. 

Op dit moment gelden voor de voormalige gemeente Lingewaal nog de verordeningen zoals die waren 

vastgesteld door Avres. Door het opnieuw vaststellen van de verordeningen zoals die nu al gelden voor 

de voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, gelden de verordeningen voor het gehele 

grondgebied West Betuwe. 

 

Samenvatting 

Met het vaststellen van de vier verordeningen worden de verordeningen voor de uitvoering van de 

Participatiewet geharmoniseerd. 

 

Besluitgeschiedenis 

Deze verordeningen zijn een vereiste harmonisatie van verordeningen, die volgen uit de fusie van de 

gemeente West Betuwe. Tegelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe verordeningen worden de 
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onderstaande oude verordeningen van de voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen 

ingetrokken: 

 

a. Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 (Geldermalsen) 

b. Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2017 (Neerijnen) 

c. Re-integratieverordening Participatiewet 2015 (Geldermalsen) 

d. Re-integratieverordening Participatiewet 2017 (Neerijnen) 

e. Verordening cliëntenparticipatie gemeente Geldermalsen 2015 

f. Verordening cliëntenparticipatie gemeente Neerijnen 2017 

g. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 (Geldermalsen) 

h. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Neerijnen 2017 

 

De bepalingen over de intrekking zijn opgenomen in de nieuwe verordeningen.  

 

Sinds 1 januari 2019 is de voormalige gemeente Lingewaal reeds uitgetreden uit de GR Avres, zoals 

reeds gecommuniceerd in de raadsinformatienota IN077 op 26 mei 2020. De nieuwe verordeningen 

treden na vaststelling in werking en werken terug tot 1 januari 2019. Zij  komen daarmee in de plaats 

van de verordeningen over de uitvoering van de Participatiewet in de voormalige gemeenten. 

 

Beoogd effect 

Met vaststellen van deze verordeningen wordt de uitvoering van de Participatiewet geharmoniseerd 

voor de gemeente West Betuwe. 

 

Argumenten 

1.1 t/m 4.1 Het betreft slechts een technische harmonisatie 

De voormalig gemeenten Neerijnen en Geldermalsen (via Werkzaak) en Lingewaal (via Avres) 

hadden al verordeningen voor de Participatiewet. Inhoudelijk verschilden die niet. Vanwege de 

wet Arhi moeten de verordeningen worden samengevoegd, welke geldig zijn voor het hele 

grondgebied van West Betuwe. Het betreft dus ‘slechts’ een technische harmonisatie. 

 

1.2 t/m 4.2 Met de nieuwe verordeningen wordt de uitvoering van de Participatiewet volledig belegd 

bij Werkzaak. 

De verordeningen zijn opgesteld door Werkzaak voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Deze verordeningen zijn door alle gemeenten die onderdeel uitmaken van de GR Werkzaak 

Rivierenland uniform vastgesteld. Door vaststelling van deze verordeningen is de uitvoering 

van de Participatiewet voor alle inwoners van West Betuwe belegd binnen de GR Werkzaak 

Rivierenland. 

 

Kanttekeningen 

1.1 t/m 4.1 Beleidsontwikkeling gaat niet via de verordeningen Participatiewet. 

Beleidsontwikkeling in de uitvoering van de Participatiewet gebeurt binnen de GR Werkzaak 

Rivierenland middels bestuurlijke afstemming in het algemeen en dagelijks bestuur van de GR. 

Dit kan binnen de GR niet door de individuele gemeenteraden worden gedaan. De 
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gemeenteraad West Betuwe wordt elk kwartaal geïnformeerd over de ontwikkelingen en 

resultaten van de GR Werkzaak Rivierenland. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

Na vaststelling door uw raad worden de nieuwe verordeningen bekend gemaakt via Gemeenteblad. 

 

Uitvoering/Planning 

De verordeningen treden in werking na vaststelling door uw raad en de bekendmaking in het 

Gemeenteblad en werken terug tot 1 januari 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020,   

 

besluit: 

 

1. de Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2019 vast te stellen; 

2. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Betuwe 2019 vast te stellen; 

3. de Re-integratieverordening Participatiewet West Betuwe 2019 vast te stellen; 

4. de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Betuwe 2019 vast te stellen. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 november 2020, nummer 2020/133, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


