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Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

Met ingang van 1 juli 2022 is de gewijzigde verordening sociaal domein van kracht. Deze wordt 
twee keer per jaar herijkt wanneer er vanuit de wetgeving of praktijk wijzigingen ontstaan die 
moeten worden opgenomen in de verordening. Het volgende herijkmoment is vastgesteld op 
1 januari 2023. De verordening moet dan zijn voorgelegd aan de genneenteraden. Het Dagelijks 
Bestuur van Fijnder besluit over wijzigingen die voortvloeien uit de gedelegeerde bevoegdheden 
vanuit de Participatiewet. 

Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen. 

De aanvraag 
Om een IOAZ-uitkering aan te vragen dient een inwoner zich te melden bij de ROZ. Dit is de 
Regionale Organisatie Zelfstandigen. Deze informatie is toegevoegd. 

Proefplaatsing 
De duur van een proefplaatsing is afhankelijk van de duur van een toekomstig dienstverband, dit 
stond foutief in de tekst. De tekst is aangepast. 

Werkervaringsplaats 
In de tekst van de verordening van de gemeente Oost Gelre werd verwezen naar een 
proefplaats waar een werkervaringsplaats bedoeld werd. 

Studietoeslag 
De studietoeslag is vastgelegd in landelijke wetgeving. Er is geen ruimte voor gemeentelijke 
vrijheid. Om de vindbaarheid te vergroten is er een toelichting opgenomen in de verordening met 
daarbij een verwijzing naar het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021, waar meer 
informatie te vinden is. 

Individuele inkomenstoeslag 
In de verordening werd de term inkomenstoeslag gebruikt, de volledige naam is individuele 
inkomenstoeslag. Om verwarring te voorkomen is het woord individuele toegevoegd. 

Hoor en wederhoor 
Voor hoor en wederhoor is aangevuld dat de client ook gebruik kan maken van een persoonlijk 
gesprek. In de oude tekst werd er gevraagd om een schriftelijke reactie. Fijnder vindt het van 
belang dat clienten geen drempel ervaren in het gebruik maken van dit recht. 



Wet inburgering 2021 
Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. In de inleidende omschrijving is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente duidelijker omschreven. 
De gemeenten hebben de handhavingstaak van de Wet inburgering 2021 belegd bij Fijnder. In 
de verordening zijn hierover meerdere artikelen opgenomen. In deze artikelen staat beschreven 
aan welke verplichtingen inburgeringsplichtigen dienen te voldoen en welke 
handhavingsmogelijkheden de gemeente heeft. 
Daarnaast is de bevoegdheid opgenomen tot het verrekenen van een boete met de algemene 
bijstandsuitkering. Hierdoor hoeft er geen boeteprocedure ingesteld te worden en wordt de 
administratieve last voor de client en Fijnder verlaagd. 
Tenslotte zijn de nieuwe begrippen in de Wet inburgering 2021 toegevoegd aan de 
begrippenlijst. 

Budget, verslag, vergoeding en voorzieningen Clientenraad 
De verwijzing naar SDOA is aangepast naar Fijnder. Daarnaast is het woord "aan" toegevoegd 
aan een zin. 

De wijzigingen zijn grotendeels tekstueel van aard. Uitzondering hierop betreft de aanpassingen 
voortvloeiend uit de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021. Deze wettelijke bepalingen 
zijn opgenomen in de verordening. Om die reden worden de wijzigingen direct voor formele 
advisering aan u voorgelegd. Er zijn inmiddels wat nuanceverschillen in de gemeentelijke 
verordeningen. Om die reden is per gemeente een was-wordt lijst toegevoegd. 

Graag zien wij het advies op de wijzigingen van de verordening tegemoet. Het Dagelijks Bestuur 
zal op 15 september 2022 in haar vergadering de beoogde wijzigingen moeten vaststellen gelet 
op de beoogde ingangsdatum en de behandeling in de gemeenteraden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon . 

Met vriendelijke groet, 

T.A. Beijer 
Directeur 
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