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Betreft: advies wijzingen Afstemmingsverordening en Re-integratieverordening

Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) is op 17 maart 2021 door een
beleidsmedewerker namens uw college gevraagd advies uit te brengen over de
Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ De Fryske Marren en de Reintegratieverordening Participatiewet.
Naar aanleiding hiervan is op 8 april jl. een teamsessie gehouden tussen een aantal leden van de
Participatie-werkgroep van de adviesraad en de beleidsambtenaren waarbij een nadere uitwisseling
van informatie heeft plaatsgevonden.
Aan de hand van sheets zijn de op zich kleine wijzigingen toegelicht en vragen van de leden van de
werkgroep beantwoord. Daarnaast is er in deze sessie een toelichting gegeven over de wijze waarop
de gemeente omgaat met het aantal plekken voor beschut werk. De leden van de werkgroep zijn
adequaat en deskundig geïnformeerd.
De adviesraad is van mening dat de voorgestelde wijzigingen duidelijk en nodig zijn. Bovendien is er
waardering voor het gegeven dat er bij het opleggen van sancties meer gelet wordt wat financieel
draaglijk is. De adviesraad blijft wel aandacht vragen voor het gebezigde taalgebruik naar de inwoners
in het algemeen en naar de doelgroepen in deze verordeningen in het bijzonder. Dat de burger wordt
geacht de wet te kennen is nog steeds niet hetzelfde als de wet ook moeten kunnen begrijpen. De
adviesraad heeft begrepen dat in de procedures en in gesprekken met deze doelgroepen, er aandacht
is voor deze problematiek en dat bij het sanctiebeleid gewezen wordt op de bezwaarmogelijkheden.
Op grond van het bovenstaande kan de adviesraad instemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Tot slot willen we u complimenteren met het voornemen om bovenop de landelijke taakstelling ten
aanzien van de voorziening beschut werk nog tien extra werkplekken aan te bieden.
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