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De raad van de gemeente BUCH;  

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>;  

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1 van de Jeugdwet, de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 

en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de artikelen 6, 8, 8a, 8b en 10b van de 

Participatiewet, artikel 34 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

gezien het advies uit de commissie/carrousel van [datum]; 

overwegende dat we het sociaal domein integraal benaderen en daarom de gemeentelijke regels op het 

gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in één 

verordening willen vastleggen;  

besluit:  

vast te stellen de volgende Verordening op het sociaal domein gemeente BUCH 2017 (Verordening 

sociaal domein BUCH) 
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

Artikel 1. Begrippen  

1. Deze verordening is van toepassing op het (integrale) proces rond de uitvoering van de Jeugdwet,  
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015), Participatiewet,  Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 
de Wet Passend Onderwijs (daar waar de gemeente verantwoordelijk is).  

2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, WMO 2015, Participatiewet, IOAW of IOAZ, Wet 
Passend Onderwijs, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.  

3. In deze verordening wordt verder verstaan onder:  
a. algemene voorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de WMO 2015, een vrij 

toegankelijke voorziening als bedoeld in de Jeugdwet en een voorliggende voorziening als 
bedoeld in artikel 15 van de Participatiewet.  

b. algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening is algemeen gebruikelijk wanneer deze in 
de reguliere handel verkrijgbaar is, niet speciaal voor personen met beperkingen is bedoeld en 
niet aanzienlijk duurder is dan een vergelijkbare voorziening met hetzelfde doel.  

c. belanghebbende:  
1. een jeugdige of zijn ouder(s) of pleegouder(s)/een ander die een jeugdige als behorend 

tot zijn gezin opvoedt, voor zover de jeugdige (conform de Jeugdwet) woonplaats heeft 
in gemeente BUCH; 

2. de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin dat recht heeft op een uitkering dan 
wel een voorziening in het kader van de Participatiewet, IOAW of IOAZ; 

3. een leerling van een school, ouder, voogd of verzorger zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 
van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

4. een cliënt of vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 1.1.1 van de WMO 2015. 
d. college: college van burgemeester en wethouders van gemeente BUCH.  
e. hoofdverblijf: de woning bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de 

belanghebbende zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en in de gemeentelijke basis-registratie 
personen staat ingeschreven dan wel zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres, 
waar een persoon daadwerkelijk de meeste nachten per jaar doorbrengt. 

f. inwoner: iemand die ingezetene is van de gemeente BUCH.  
g. maatwerkvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de WMO 2015, een 

individuele voorziening als bedoeld in de Jeugdwet en een voorziening als bedoeld in artikel 7 en 
35 van de Participatiewet en artikel 34 van de IOAW/IOAZ.  

h. ondersteuningsplan: plan ter ondersteuning van de inwoner, bedoeld voor één of meer 
personen, dat in ieder geval is: 

1. het hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en/of; 
2. het persoonlijk plan of de uitkomst van het onderzoek van het college zoals bedoeld in 

artikel 2.3.2 van de WMO 2015 en/of; 
3. een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet en/of; 
4. een plan gerelateerd aan de Participatiewet. 

i. ondersteuningsvraag: het kenbaar maken van een hulpvraag aan het college zoals bedoeld in 
artikel 2.3 eerste lid van de Jeugdwet, het doen van een melding zoals bedoeld in artikel 2.3.2 
eerste lid van de WMO 2015 en/of het indienen van een aanvraag zoals bedoeld in paragraaf 5.1 
van de Participatiewet. 
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j. persoonsgebonden budget (pgb): een bedrag waarmee inwoners zelf hun maatwerkvoorziening 
kunnen inkopen.  

k. pgb-plan: een vastgesteld document waarin belanghebbenden welke aanspraak willen maken 
op een pgb aangeven wat o.a. de resultaten, doelen, inzet en kosten zijn.  

l. sociaal netwerk: het netwerk van personen waar een inwoner een hulpvraag kan neerleggen, 
bestaande uit bijvoorbeeld familie, vrienden, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals, school 
en buren.  

m. uitkering:  
1. toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet, 

of  
2. de toegekende bijzondere bijstand voor levensonderhoud overeenkomstig artikel 12 en 

13, derde lid van de Participatiewet, of 
3. grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW/IOAZ voor zover sprake 

is van een uitkering op grond van die wetten.  
n. uitkeringsgerechtigde: een belanghebbende die een uitkering ontvangt ingevolgde de 

Participatiewet, IOAW of IOAZ; 
o. vrijwilligerswerk: werk dat in enig verband onverplicht en onbetaald wordt verricht, voor 

anderen of de samenleving; 
p. verlaging uitkering: het verlagen van de uitkering op grond van de artikelen 9a, twaalfde lid, 

artikel 18 tweede lid en artikel 18b lid 9 tot en met lid 11 van de Participatiewet resp. 20 lid 2 
IOAW/ IOAZ  ( de artikelen 20 of 38, twaalfde lid van de IOAW/IOAZ.) 
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Hoofdstuk 2 Integrale benadering  

Artikel 2. Melding ondersteuningsvraag  

1. Een ondersteuningsvraag kan door of namens iedere inwoner rechtstreeks worden gericht aan het 
college.  

2. Het college informeert de inwoner, en/of diens mantelzorger(s) of diens vertegenwoordiger, 
voorafgaand aan het gesprek over de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis 
cliëntondersteuning.  

3. Het college brengt de jeugdige en/of zijn ouder(s) op de hoogte van de mogelijkheid een 
familiegroepsplan op te stellen.  

4. Het college informeert de inwoner(s) over de gang van zaken bij het gesprek, de rechten en plichten, 
het privacyprotocol en de vervolgprocedure en vraagt zijn toestemming om diens persoonsgegevens 
te verwerken.  

5. Het college verzamelt in overleg met de inwoner(s), en eventueel samen met diens mantelzorger(s) 
en/of diens vertegenwoordiger(s), de noodzakelijke gegevens over de inwoner(s) en zijn/hun 
situatie.  

Artikel 3. Het gesprek en ondersteuningsplan  

1. In het gesprek over de ondersteuningsvraag tussen het college, de inwoner en/of 
vertegenwoordiger(s) komt onder meer aan de orde:  
a. de mogelijkhe(i)d(en) van de inwoner om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met inzet van 

mantelzorg of met ondersteuning uit zijn sociaal netwerk een oplossing voor de 
ondersteuningsvraag te vinden;  

b. de mogelijkheden gebruik te maken van een voorziening die algemeen gebruikelijk is;  
c. de mogelijkheden om gebruik te maken van een algemene voorziening of de inzet van een 

vrijwilliger;  
d. de mogelijkheden om een maatwerkvoorziening in te zetten.  

2. Het college stelt samen met de inwoner een ondersteuningsplan op. 
3. In dit ondersteuningsplan worden de vervolgstappen en het gewenste resultaat beschreven.  
4. Bij het opstellen van een ondersteuningsplan wordt onder andere aangegeven van welke 

voorzieningen gebruik wordt gemaakt en/of voor welke maatwerkvoorzieningen de inwoner een 
aanvraag bij het college indient.  

5. Het ondersteuningsplan wordt toegestuurd aan de betreffende inwoner.  

Artikel 4. Aanvraag van een maatwerkvoorziening  

1. Een inwoner kan een aanvraag voor een maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. 
2. Het college kan een ondertekend ondersteuningsplan zoals genoemd in artikel 3 van deze 

verordening of een op het ondersteuningsplan gebaseerd ondertekend gespreksverslag, aanmerken 
als een aanvraag als de inwoner dit heeft aangeven in het ondersteuningsplan of gespreksverslag.  

Artikel 5. Verstrekken van een maatwerkvoorziening  

1. Het college besluit een maatwerkvoorziening te verstrekken voor zover in het ondersteuningsplan 
wordt aangegeven dat de inwoner geen oplossing voor zijn hulpvraag heeft gevonden met de 
mogelijkheden zoals genoemd in artikel 3 eerste lid onderdeel a tot en met c van deze verordening. 

2. Het college houdt bij het bepalen welke voorziening en/of ondersteuning het meest doelmatig en 
toereikend is, rekening met de omstandigheden, behoeften en (functionele) mogelijkheden van een 
inwoner. Daarbij is de goedkoopst compenserende voorziening het uitgangspunt. 
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3. Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag 
voor een maatwerkvoorziening WMO of Jeugd, degene door of namens wie een aanvraag is 
ingediend of bij gebruikelijke hulp diens relevante huisgenoten:  
a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en 

de belanghebbende te bevragen;  
b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door één of meer daartoe aangewezen 

deskundigen te doen bevragen en/of onderzoeken.  
4. Het college kan een adviesinstantie om advies vragen. 
5. Het college stelt een beleidsregel gebruikelijke zorg op dat gebruikt wordt bij de beoordeling van 

aanvragen. 

Artikel 6. Maatwerkvoorziening via een pgb  

1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de Jeugdwet en/of artikel 
2.3.6 van de WMO 2015.  

2. Onverminderd artikel 8.1.1, tweede en vierde lid van de Jeugdwet en artikel 2.3.6, tweede en vijfde 
lid, van deWMO2015 verstrekt het college geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op 
kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet 
meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was. 

3. In het gesprek komt naar voren of een maatwerkvoorziening via zorg in natura of via pgb passend is. 
In overeenstemming met artikel 8.1.1. van de Jeugdwet en/of artikel 2.3.6 van de WMO 2015 wordt 
tevens besproken wat de motivatie is van de aanvrager om voor een pgb te kiezen. 

4. Het college weigert een pgb als sprake is van spoedeisende hulp. 
5. Het college bepaalt bij nadere regels op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld en 

onder welke voorwaarden de belanghebbende aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp of 
ondersteuning kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk.  

6. De hoogte van het pgb bedraagt maximaal de kosten van een vergelijkbare voorziening in natura. 
7. Het college stelt een format vast voor een pgb-plan. 
8. Het college vraagt de belanghebbende die een pgb aanvraagt een pgb-plan op te stellen. Dit plan 

maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan. 
9. De belanghebbende pgb kan zich laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger kan een 

bewindvoerder zijn, mits deze zorginhoudelijke kennis heeft. Een zorgaanbieder kan geen 
vertegenwoordiger zijn. Het college oordeelt over de bekwaamheid van de vertegenwoordiger en 
kan hiervoor nadere regels opstellen. 

10. Wanneer de aanvrager pgb hulp ontvangt bij de aanvraag en het beheer van het pgb van iemand uit 
het sociale netwerk of een curator, bewindvoerder, mentor, gemachtigde, gecertificeerde instelling 
of aanbieder van gesloten jeugdhulp, dient deze persoon het pgb-plan mede te ondertekenen. 

11. Wanneer een pgb-houder iemand uit het sociaal netwerk wil betrekken gelden de volgende 
voorwaarden: 

a. De persoon die de pgb-houder wil betrekken uit het sociale netwerk heeft aangegeven dat 
de hulp aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt. 

b. Het college maakt het volgende onderscheid in het sociale netwerk: 
i. binnen de leefeenheid van de belanghebbende; 

ii. netwerk buiten de leefeenheid van de belanghebbende; 
c. Familie in de 1e en 2e graad van de pgb-houder wordt altijd beschouwd als sociaal netwerk. 
d. De pgb-houder kan alleen een persoon uit het netwerk binnen de leefeenheid van de 

belanghebbende betrekken indien: 
i. persoonlijke verzorging en individuele begeleiding op grond van de Jeugdwet 

betreft 
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ii. persoonlijke verzorging en/of individuele begeleiding voor zelfstandig en veilig 
wonen betreft op grond van de WMO 2015 betreft; 

e. De pgb-houder kan alleen een persoon uit het netwerk buiten de leefeenheid van de 
belanghebbende betrekken indien het: 

i. persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en kortdurend verblijf op grond van 
de Jeugdwet betreft; 

ii. schoonmaakhulp met regieondersteuning, persoonlijke verzorging, begeleiding bij 
een zinvolle daginvulling, kortdurend verblijf of respijtzorg voor een ondersteunend 
netwerk op grond van de WMO 2015 betreft. 

f. persoon die de pgb-houder wil betrekken uit het sociale netwerk buiten de leefeenheid voor 
het leveren van een maatwerkvoorziening dient te beschikken over een Verklaring Omtrent 
Gedrag. 

Artikel 7. Beschikking maatwerkvoorziening  

1. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:  
a. welke maatwerkvoorziening wordt verstrekt en wat het beoogde resultaat en/of doel daarvan 

is;  
b. wat de ingangsdatum en de duur van de maatwerkvoorziening is; 
c. in welke vorm de maatwerkverstrekking wordt verstrekt; 
d. eventuele verplichtingen/voorwaarden die verbonden worden aan de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening.  
2. Aanvullend op lid 1 wordt in de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening Jeugd of 

WMO 2015 vastgelegd: 
a. welke gecontracteerde aanbieder de maatwerkvoorziening verstrekt in het geval van zorg in 

natura; 
b. als de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt verstrekt: 

i.  welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;  
ii. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe gekomen is;  

iii. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.  
c. of een WMO eigen bijdrage verschuldigd is.  

3. Aanvullend op lid 1 wordt bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening Participatiewet, IOAW 
en IOAZ zoals genoemd in artikel 11onderdeel a tot en met e van deze verordening in ieder geval 
vastgelegd: 

a. bij wie de maatwerkvoorziening afgenomen wordt; 
b. wie de (eventuele) kosten van de maatwerkvoorziening betaalt; 
c. of er sprake is van vergoeding van eventuele bijkomende kosten die direct gerelateerd zijn 

aan de ingezette maatwerkvoorziening. 
4. Een beschikking voor een maatwerkvoorziening Jeugdwet hoeft niet te worden afgegeven in geval 

van een zorgindicatie die wordt gesteld door:  
a. huisarts,  
b. medisch specialist,  
c. basisschool, bij een verwijzing naar dyslexiezorg,  
d. de onderwijszorgarrangementen afgesproken met het samenwerkingsverband,  
e. de zorg die door de gecertificeerde instellingen wordt verstrekt zoals genoemd in artikel 3.5 lid 1 

van de Jeugdwet.  
De jeugdige en/of zijn ouders kunnen op verzoek wel een beschikking ontvangen. 

  



 Integrale verordening sociaal domein (versie okt ’16) 

7 
 

Hoofdstuk 3 Voorzieningen  

Paragraaf 3.1 Voorzieningen op grond van de Jeugdwet  

Artikel 8. Maatwerkvoorzieningen jeugd  

1. Onder de maatwerkvoorzieningen jeugd vallen in ieder geval:  
a. diagnostiek 
b. ambulante begeleiding en behandeling en/of poliklinische behandeling 
c. dag- en deeltijdbehandeling 
d. pleegzorg 
e. verblijf 24 uurszorg/ verblijf deeltijd 
f. langdurige crisisopvang 
g. residentiële of intramurale behandeling 
h. ondersteuning van jeugdigen met een beperking: 

- groepsbegeleiding 
- individuele begeleiding 
- persoonlijke verzorging 
- kortdurend verblijf 

i. generalistische basis-ggz voor jeugdigen 
j. specialistische ggz voor jeugdigen 
k. hulp bij dyslexie 
l.      onderwijszorgarrangementen afgesproken met het samenwerkingsverband 

2. Het college kan nadere regels stellen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd en/of een deel daarvan 
als vrij toegankelijk benoemen. 

Paragraaf 3.2 Voorzieningen op grond van de WMO 2015  

Artikel 9. Maatwerkvoorzieningen WMO 

1. Onder maatwerkvoorzieningen WMO vallen in ieder geval:  
a. Huishoudelijke hulp 
b. Hulpmiddelen 
c. Woonvoorzieningen 
d. Vervoersvoorzieningen 
e. Begeleiding voor zelfstandig en veilig wonen 
f.      Begeleiding bij een zinvolle daginvulling 
g. Beschermd wonen 
h. Maatschappelijke opvang 
i. Respijtzorg voor een ondersteund netwerk 

2. Het college kan nadere regels stellen voor de maatwerkvoorzieningen WMO en/of een deel daarvan 
als algemene voorziening benoemen. 

Artikel 10. Aanvullende voorwaarden voor maatwerkvoorzieningen WMO 

1. Een inwoner die beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie ondervindt, kan in aanmerking 
komen voor een maatwerkvoorziening indien de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert 
aan de zelfredzaamheid of participatie van de inwoner zodat de inwoner zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kan blijven. Een inwoner komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, indien:  

a. de maatwerkvoorziening de inwoner ondersteunt bij het zich handhaven in de samenleving;  
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b. de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan de behoefte van de inwoner aan 
beschermd wonen of opvang;  

c. de maatwerkvoorziening een situatie realiseert waarin de inwoner, indien mogelijk, in staat 
wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te participeren in de samenleving.  

2. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college 
verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt, als:  

a. de eerder verstrekte voorziening technisch is afgeschreven, of;  
b. de eerder verstrekte voorziening vervroegd technisch is afgeschreven door omstandigheden 

die niet aan de inwoner zijn toe te rekenen, of;  
c. de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de 

inwoner aan ondersteuning.  
3. Hulpmiddelen en woningaanpassingen worden verstrekt indien deze langdurig noodzakelijk zijn.  

Paragraaf 3.3 Voorzieningen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ  

Artikel 11. Maatwerkvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 

1. Het college biedt een maatwerkvoorziening aan de belanghebbende aan die behoort tot de 
doelgroep zoals omschreven in artikel 7 lid 1 onderdeel a van de Participatiewet. 

2. De maatwerkvoorziening moet bijdragen aan het mogelijk maken van reguliere arbeid. 
3. Onder maatwerkvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ vallen in ieder geval:  

a. bemiddeling naar algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. begeleiden bij het zoeken naar en verkrijgen van arbeid;  
c. ondersteuning bij het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor de 

arbeidsinschakeling, waaronder structurele begeleiding en scholing gericht op 
arbeidsinschakeling; 

d. verwijzing naar en ondersteuning bij deelname aan maatschappelijke participatie; 
e. een andere voorziening in verband met bepaalde specifieke re-integratie activiteiten, nader 

te bepalen in de beleidsregels zoals vermeld in lid 5; 
f. aanvullende inkomensondersteuning op grond van artikel 35 van de Participatiewet. 

4. De in lid 2 onderdeel c genoemde scholing is niet van toepassing op personen zoals bedoeld in 
artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet. 

5. Het college kan ter uitvoering van lid 2 onderdeel a tot en met e beleidsregels vaststellen over de 
voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden, voor zover daarover in deze verordening geen 
bepalingen zijn opgenomen.  

6. Het college kan één of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een 
door het college ongesteld budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een 
specifieke voorziening. 

7. Het college stelt ter uitvoering van lid 3 onderdeel f beleidsregels vast over onder andere de wijze 
van aanvragen, de draagkracht, inkomensgrenzen, doelgroep, de wijze van verstrekken en specifieke 
bepalingen bij bepaalde kostensoorten. 
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Hoofdstuk 4 Specifieke bepalingen Jeugdwet  

Artikel 12. Verwijzing naar jeugdhulp door huisarts, medisch specialist, jeugdarts of 

basisschool 

De huisarts, medisch specialist, jeugdarts of basisschool kan verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. 
Voor een basisschool geldt dat zij uitsluitend doorverwijzen naar dyslexiezorg. Het college draagt zorg 
voor de inzet van jeugdhulp op het moment dat de genoemde jeugdhulpaanbieder deze jeugdhulp 
noodzakelijk acht.  

Artikel 13. Jeugdhulp bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering  

Het college zorgt voor inzet van de jeugdhulp die:  
a. de rechter of de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van een 

kinderbeschermingsmaatregel, en/of  
b. de rechter, het openbaar ministerie, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de 

directeur van de justitiële inrichting nodig acht bij de uitvoering van een strafrechtelijke 
beslissing, of die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van 
jeugdreclassering.  

Artikel 14. Verwijzing naar jeugdhulp door Veilig Thuis 

Veilig Thuis kan verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Het college draagt zorg voor de inzet van 
jeugdhulp op het moment dat Veilig Thuis deze jeugdhulp noodzakelijk acht. 

Artikel 15. Jeugdhulp in spoedeisend geval  

In spoedeisende gevallen treft het college zo snel mogelijk een passende tijdelijke voorziening, of vraagt 
het college een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet.  

Artikel 16. Vertrouwenspersoon jeugd  

1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen en (pleeg)ouders een beroep kunnen doen op een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon.  

2. Het college wijst jeugdigen en (pleeg)ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon.  
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Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen WMO 2015 

Artikel 17. Regels voor bijdrage in de kosten van  algemene en maatwerkvoorzieningen 

binnen de WMO 

1. Een belanghebbende kan een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn: 

a.  voor het gebruik van een algemene  voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en 

b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik 
maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het Besluit 
matschappelijke ondersteuning, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de inwoner 
en zijn echtgeno(o)t(e) of partner.  

2. Het college bepaalt bij nadere regeling:  

a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning en 
schoonmaakondersteuning, de cliënt een bijdrage is verschuldigd en;  

b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is; 

c. in welke situatie inwoners een korting ontvangen op de eigen bijdrage voor een algemene 
voorziening en wat het percentage van deze korting is; 

d. dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing 
voor een minderjarige belanghebbende is verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, 
daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek gegrond verzoek is toegewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de 
ouder het gezag uitoefent over een belanghebbende;  

e. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb bepaald wordt; 

f. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid van 
de WMO 2015 de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb voor opvang worden 
vastgesteld en geïnd.  

3. Voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning geldt dat: 
a. een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd voor het gebruik van de algemene 

voorziening schoonmaakondersteuning;                                                                                                                                    
b. het college een tegemoetkoming verstrekt in de kosten voor maximaal 2 uur per cliënt per 

week;  
c. de tegemoetkoming die verstrekt wordt leidt tot een hoogte van de bijdrage in de kosten die 

betaald wordt door de cliënt;                                                                                                                                                          
d. de door de cliënt te betalen bijdrage in de kosten wordt vastgesteld op 4,87 euro per uur;                                                                                      
e. afname van meer dan 2 uur schoonmaakondersteuning per week mogelijk is voor het 

kostendekkende tarief.   

Artikel 18. Jaarlijkse waardering mantelzorgers  

1. In afwijking van artikel 4 van deze verordening wordt een verzoek als bedoeld in artikel 2.1.6 van de 
wet ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.  

2. Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers 
van belanghebbenden in de gemeente bestaat. 

Artikel 19. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische 

problemen  

Het college kan nadere regels stellen in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 
van de wet, om op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale 
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problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben een tegemoetkoming te 
verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.  

Artikel 20. Meldingsregeling calamiteiten en geweld  

1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de 
verstrekking van een voorziening door een aanbieder van maatschappelijke ondersteuning en wijst 
een toezichthoudend ambtenaar aan als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de WMO 2015.  

2. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident 
dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening binnen drie werkdagen aan de 
toezichthoudend ambtenaar.  

3. De toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de WMO 2015 doet onderzoek naar 
de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere 
calamiteiten en het bestrijden van geweld.  

4. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van 
calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.  

Artikel 21. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning  

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:  

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de belanghebbende;  

b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg;  

c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het 
leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard.  

2. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder 
begrepen.  

3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen 
door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo 
nodig in overleg met de belanghebbende ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.  

Artikel 22. Klachtenregeling aanbieders 

1. Aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de afhandeling van klachten van 
belanghebbenden ten aanzien van alle voorzieningen.  

2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de 
klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en een jaarlijks 
cliëntervaringsonderzoek.  

3. Het college kan besluiten één of meerdere van de in dit artikel genoemde eisen niet of anders aan 
de aanbieder te stellen, indien deze niet proportioneel is in relatie tot de omvang van de organisatie 
van de aanbieder of de aard of omvang van de opdracht.  

4. Het college kan nadere regels stellen ter zake en met inachtneming van het voorgaande.  

Artikel 23. Medezeggenschap  

1. Aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de medezeggenschap van 
belanghebbenden over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang 
zijn ten aanzien van alle voorzieningen.  

2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen 
door periodieke overleggen met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.  
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3. Het college kan besluiten één of meerdere van de in dit artikel genoemde eisen niet of anders aan 
de aanbieder te stellen, indien deze niet proportioneel is in relatie tot de omvang van de organisatie 
van de aanbieder of de aard of omvang van de opdracht.  

4. Het college kan nadere regels stellen ter zake en met inachtneming van het voorgaande.  
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Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen Participatiewet en IOAW/IOAZ 

Paragraaf 1 Tegenprestatie 

Artikel 24. Inhoud van een tegenprestatie 

1. Het college draagt de belanghebbende op om naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, te verrichten als tegenprestatie. De op te leggen 

tegenprestatie moet aan vier eisen voldoen: 

a. naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt; 

b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument; 

c. worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden 

verricht en; 

d. niet leiden tot verdringing. 

2. Het college zet de tegenprestatie motiverend in, waarbij tegemoet wordt gekomen aan het    

individueel en collectief belang. 

Artikel 25. Het opdragen van een tegenprestatie 

1. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren: 

a. de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende; 

b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in 

aanmerking worden genomen; 

c. de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in overweging worden 

genomen. 

2. In afwijking van lid 1 wordt geen tegenprestatie opgelegd: 

a. aan de belanghebbende die voor ten minste acht uur per week vrijwilligerswerk verricht, 

waarvoor toestemming is verkregen van het college; 

b. aan de belanghebbende die deelneemt aan activiteiten in het kader van een re-integratietraject; 

c. aan de belanghebbende die zorgtaken verricht als mantelzorger voor ten minste acht uur per 

week. De uren kunnen op basis van individuele omstandigheden lager vastgesteld worden; 

d. aan de belanghebbende die een parttime baan heeft voor ten minste 20 uur per week; 

e. aan alleenstaande ouders die vrijstelling van de arbeidsplicht hebben in verband met de zorg 

voor (een) kind(eren) in de leeftijd tot 5 jaar; 

f. aan de belanghebbende die duurzaam volledig arbeidsongeschikt is; 

g. als geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie. In dit 

geval beoordeelt het college binnen 6 maanden of op dat moment wel werkzaamheden 

voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie. 

Artikel 26. Duur en omvang van een tegenprestatie 

1. De tegenprestatie wordt opgedragen voor de maximale duur van 3 maanden; 

2. De tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal 20 uren per week; 

3. De tegenprestatie kan binnen een periode van 12 maanden slechts tweemaal worden opgedragen; 

4. Het college bepaalt op basis van de individuele omstandigheden van een belanghebbende de duur 

en omvang van de tegenprestatie. 
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Paragraaf 2 Beschut werk en Loonkostensubsidie 
Artikel 27. Beschut werk  
1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan iemand die door een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.  

2. Indien het college voornemens is om vast te stellen of een inwoner uitsluitend in een beschutte 
omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft laat het 
college het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ten behoeve van deze vaststelling 
adviseren.  

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te 
maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de 
werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van 
werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 

4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor 
beschut werk er beschikbaar zijn. In verband hiermee overlegt het college met het UWV, aan de 
gemeente gelieerde bedrijven en andere reguliere werkgevers.  

Artikel 28. Loonkostensubsidie  

1. Het college stelt vast of een belanghebbende behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.  
2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:  

a. een belanghebbende moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub 
a van de Participatiewet;  

b. die belanghebbende is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te 
verdienen, en  

c. die belanghebbende heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.  
3. Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een belanghebbende 

vast te stellen. 
4. Het college stelt vast welke methode wordt gehanteerd om de loonwaarde van een 

belanghebbende vast te stellen. 
5. Hierbij neemt het college de volgende minimumeisen in acht: 

a. de methode bevat richtlijnen op grond waarvan de prestatie van de werknemer wordt 
bepaald; 

b. de methode is transparant, betrouwbaar en inzichtelijk beschreven, en 
c. de loonwaarde hangt niet af van degene die de loonwaarde bepaalt. 

6. Het college stelt vast of en zo ja welke externe organisatie adviseert met betrekking tot de 
vaststelling van de loonwaarde van een belanghebbende. De externe organisatie neemt daarbij de 
in lid 4 omschreven methode in acht. 

7. Het college stemt het bepaalde in lid 3 tot en met 6, af met de partners die betrokken zijn bij het 
Werkbedrijf.  

8. Het college stelt ter uitvoering van dit artikel in ieder geval beleidsregels vast over de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie, over de arbeidsduur en over de 
terugvordering van subsidiebedragen. 
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Paragraaf 3 Aanvullende Inkomensondersteuning 

Paragraaf 3.1 Individuele Studietoeslag  

Artikel 29. Indienen verzoek 

In afwijking van artikel 4 van deze verordening wordt een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, 
van de Participatiewet, ingediend middels een door het college vastgesteld formulier. 

Artikel 30. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon 

1. Het college wint advies in bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen met betrekking tot 
het oordeel of een belanghebbende niet in staat is tot het verdienen  van het wettelijk 
minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.  

2. Indien in de voorafgaande 12 maanden reeds is geadviseerd over de mogelijkheden van 
arbeidsparticipatie van een belanghebbende en op basis hiervan het college voldoende zicht heeft 
op deze mogelijkheden is het inwinnen van een advies als bedoeld in lid 1 niet noodzakelijk.  

Artikel 31. Hoogte en duur   

1. De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt 25 % van de bijstandsnorm voor een  
 alleenstaande van 21 jaar en ouder en wordt naar boven afgerond op hele euro’s. 

2. Een belanghebbende kan slechts eenmaal binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen 
voor een individuele studietoeslag. 

3. Een individuele studietoeslag wordt eenmaal per 6 maanden uitbetaald. 

Paragraaf 3.2 Individuele Inkomenstoeslag 

Artikel 32. Uitvoering 

In afwijking van artikel 4 van deze verordening wordt een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, 
van de Participatiewet, ingediend middels een door het college vastgesteld formulier. 

Artikel 33. Langdurig laag inkomen 

1. Een belanghebbende heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 
Participatiewet als gedurende een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum het 
in aanmerking te nemen inkomen als  bedoeld in artikel 32 en 34 van de Participatiewet, en de 
algemene bijstand niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. 

2. Het college stelt in ieder geval beleidsregels vast over de situaties waarin er wel of geen sprake is 
van uitzicht op inkomensverbetering en over de wijze waarop deze beoordeling geschiedt. 

Artikel 34. Hoogte individuele inkomenstoeslag 

1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:  
a. € 368 voor een alleenstaande;  
b. € 468 voor een alleenstaande ouder;  
c. € 521 voor gehuwden. 

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de 
artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in  
aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of 
alleenstaande ouder zou gelden. 

3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de aanvraagdatum bepalend. De 
bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de      
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 
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bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s. De eerst volgende indexatie vindt plaats per 
1 januari 2017. 

Paragraaf 4 Afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Paragraaf 4.1 Algemene bepalingen 

Artikel 35. Mate van verlaging    

De verlaging vindt plaats met inachtneming van de ernst van de gedraging, de mate waarin de 
belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.  

Artikel 36. Het besluit tot opleggen van een verlaging 

In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering als bedoeld in artikel 9a, twaalfde lid 
en artikel 18, tweede, vijfde, zesde, zevende en achtste lid en artikel 18b eerste, negende, tiende en 
elfde lid van de Participatiewet, artikel 20 en 38, twaalfde lid van de IOAW/IOAZ wordt in ieder geval 
vermeld: 

a. de reden van de verlaging; 
b. de duur van de verlaging; 
c. het percentage waarmee de norm wordt verlaagd en; 
d. indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaard verlaging.  

Artikel 37. Het horen van de aanvrager 

1. Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld zijn 
zienswijze naar voren te brengen. 

2. Het horen van de aanvrager kan achterwege gelaten worden indien: 
a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; 
b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te 

brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 
c. de belanghebbende schriftelijk aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. 

Artikel 38. Afzien van het verlagen van de uitkering 

1. Het college ziet af van het toepassen van een verlaging als: 
a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 
b. de gedraging meer dan één jaar vóór constatering van die gedraging door het college heeft 

plaatsgevonden.  
2. Het college kan geheel of gedeeltelijk afzien van het verlagen van de uitkering als het daarvoor 

dringende redenen aanwezig acht. 
3. Als het college geheel of gedeeltelijk afziet van het verlagen van de uitkering op grond van 

dringende redenen wordt de belanghebbende daarvan middels een besluit op de hoogte gesteld. 

Artikel 39. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 

1. Een verlaging wordt toegepast met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de 
maand waarin het besluit tot het toepassen van de verlaging aan de belanghebbende is bekend 
gemaakt. Als over deze periode de uitkering reeds is verlaagd of er geen recht op de uitkering 
bestaat wegens inkomsten boven de norm in die maand, vindt de verlaging aansluitend op deze 
periode plaats. Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende geldende 
uitkering. 

2. In afwijking van het eerste lid kan bij een nieuwe aanvraag de uitkering worden verlaagd vanaf de 
datum van ingang van de uitkering. De uitkering hoeft dan niet te worden herzien. 
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3. Als een verlaging niet of niet geheel (meer) ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de 
beëindiging van de uitkering, wordt de verlaging of dat deel van de verlaging dat nog niet is 
uitgevoerd, alsnog opgelegd als belanghebbende binnen 90 dagen opnieuw eenzelfde uitkering 
aanvraagt.  

Artikel 40. Berekeningsgrondslag 

Een verlaging wordt berekend over de uitkering. 

Paragraaf 4.2 Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 

arbeidsinschakeling 

Artikel 41. Gedragingen Participatiewet 

Gedragingen van een belanghebbende, waardoor de verplichting op grond van artikel 9, artikel 9a en 
artikel 17, tweede lid of artikel 18b van de Participatiewet niet (tijdig) of onvoldoende is nagekomen, 
worden onderscheiden in de volgende categorieën: 
1. Eerste categorie: 

a. het niet (tijdig) als werkzoekende geregistreerd zijn of het niet tijdig verlengen van de registratie 
bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); 

b.  het binnen de zoektijd van 4 weken toch aanvragen van een uitkering, terwijl geen sprake is van 
de uitzondering als vermeld in artikel 41, zesde en achtste lid van de Participatiewet. 

 
Versie Castricum1:  
1. Eerste categorie: 

a. het niet (tijdig) als werkzoekende geregistreerd zijn of het niet tijdig verlengen van de registratie 
bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); 

 
2. Tweede categorie: 

a.  het niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een 
aangegeven tijd, datum en plaats te verschijnen;  

b. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het 
intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in 
artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet; 

c.  het te laat komen op de werkplek voor het verrichten van naar vermogen opgedragen beloonde 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in artikel 9, eerste lid onderdeel c van de 
Participatiewet 

d. het niet verschijnen op een oproep voor het afleggen van de taaltoets en/of het niet of 
onvoldoende medewerking verlenen bij het afleggen van de taaltoets als bedoeld in artikel 18b, 
tweede lid, Participatiewet. 

3. Derde categorie: 
a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van 

aanpak, genoemd in artikel 44a van de Participatiewet; 
b. het onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op 

arbeidsinschakeling, waaronder sociale activering, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel 
b van de Participatiewet; 

                                                           
1
 De Participatiewet-verordeningen van Castricum wijken op dit moment op een aantal punten af van die van de 

andere BUCH gemeenten 
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c.  het niet tijdig of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar mogelijkheden tot         
arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de  Participatiewet; 

d.  het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen onbeloonde     
maatschappelijk nuttige werkzaamheden naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel c van de Participatiewet. 

4. Vierde categorie: 
a. het tijdens de zoektijd van 4 weken als bedoeld in artikel 41, vierde lid van de        

Participatiewet niet naar vermogen solliciteren en/of zoeken naar mogelijkheden binnen het ‘s 
Rijks kas bekostigd onderwijs; 

b. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de          
gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in         
artikel 18, vierde lid van de Participatiewet.     

Artikel 42. Gedragingen IOAW en IOAZ 

Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van artikel 13, tweede lid, 
artikel 37 en artikel 38 van de IOAW/IOAZ niet (tijdig) of onvoldoende wordt nagekomen of er sprake is 
van het betonen van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 
bestaan, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 
1. Eerste categorie: 

a. het niet (tijdig) als werkzoekende geregistreerd zijn of het niet tijdig verlengen van de    
registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). 

2. Tweede categorie: 
a. het te laat komen op de werkplek voor het verrichten van naar vermogen opgedragen 

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden; 
b. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 37, 

eerste lid, onderdeel e van de IOAW/IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het 
intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid van IOAW/IOAZ; 

c. het te laat komen op een afspraak al dan niet bij een derde met als doel een oproep in verband 
met de arbeidsinschakeling; 

3. Derde categorie:  
a. het niet verschijnen op een afspraak op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in  verband 

met de arbeidsinschakeling; 
b. het niet (tijdig) of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden 

tot arbeidsinschakeling; 
c. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening 

gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid en 37, eerste lid 
onderdeel e van de IOAW/IOAZ, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot 
voortijdige beëindiging van die voorziening; 

d. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar 
vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f van de IOAW/IOAZ. 

4. Vierde categorie: 
a. het door eigen toedoen niet verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
c. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid als bedoeld in 

artikel 20, eerste lid, onderdeel a of b van de IOAW of artikel 20, tweede lid, onderdeel a of b 
van de IOAZ; 

d. overige gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 
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Artikel 43. Hoogte en duur van een verlaging 

1. Onverminderd artikel 35 van deze verordening wordt de verlaging, bij gedragingen zoals bedoeld in 
de artikelen 41 en 42, vastgesteld op: 
a. 10% van de norm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie; 
b. 20% van de norm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie. 
c. 50% van de norm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie. 
d. 100 % van de norm gedurende één maand bij gedragingen van de vierde categorie. 

2. Het percentage van de afstemming als bedoeld in het eerste lid onderdeel a tot en met c van dit   
artikel wordt verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking 
van een besluit waarbij de uitkering of voorziening is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan het 
niet, niet tijdig of onvolledig nakomen van een verplichting van dezelfde of een hogere categorie. 

3. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste lid onderdeel d, wordt verdubbeld indien 
belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij de uitkering 
of voorziening is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde 
categorie.  

Paragraaf 4.3 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 

arbeidsinschakeling 

Artikel 44. Duur van een verlaging 

1. Als belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Participatiewet niet 
(tijdig) of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100% van de norm gedurende: 
a. één maand bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel b, f en g van de 

Participatiewet; 
b. twee maanden bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel a, c, d, e en h van 

de Participatiewet. 
2. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a van dit artikel wordt 

verdubbeld indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 
waarbij de uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging.  

3. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b van dit artikel bedraagt drie 
maanden indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 
waarbij de uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging.  

 
Versie Castricum2: 
1. Als belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Participatiewet niet 

(tijdig) of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100% van de norm gedurende: 
a. één maand bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel a tot en met h van de 

Participatiewet, waarbij geldt dat de verlaging evenredig over drie maanden wordt verdeeld; 
2. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt  verdubbeld indien 

belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij de uitkering 
is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging. 

 

                                                           
2
 De Participatiewet-verordeningen van Castricum wijken op dit moment op een aantal punten af van die van de 

andere BUCH gemeenten 
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Paragraaf 4.4 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

Artikel 45. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid            

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 
bestaan, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, wordt toegepast in andere 
dan de in artikel 41 van deze verordening vermelde situaties. 

2. Onverminderd artikel 35 van deze verordening wordt de verlaging voor de navolgende 
       situaties vastgesteld op:  

a. het percentage en de duur, waarmee een uitkering krachtens een  werknemersverzekering 
of sociale voorziening, of een daarmee naar aard en doel overeenkomende buitenlandse 
regeling of private verzekering wegens een  verwijtbare gedraging is verlaagd;  

 
Versie Castricum3: 

a. het percentage en de duur, waarmee een uitkering krachtens een  werknemersverzekering of 
sociale voorziening, wegens een  verwijtbare gedraging is verlaagd;  

b. 20% van de norm gedurende ten hoogste het aantal maanden dat te snel op het vermogen is 
ingeteerd indien de belanghebbende op onverantwoorde wijze de middelen, waarover hij 
beschikte of redelijkerwijs kon beschikken, heeft aangewend behoudens het gestelde onder 
c en d van dit artikel; 

c. 20% van de norm gedurende ten hoogste het aantal maanden dat belanghebbende 
aanspraak moet maken op een uitkering vanwege het verwijtbaar afzien van een erfenis, 
waarmee hij, bij aanvaarding daarvan, zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan had 
kunnen voorzien; 

d.  20% van de norm gedurende ten hoogste het aantal maanden dat belanghebbende 
(volledig) aanspraak moet maken op een uitkering vanwege het verwijtbaar afzien van het 
hem toekomende deel van de boedel in het kader van een echtscheiding, waarmee hij 
(deels) zelf in de noodzakelijke bestaanskosten had kunnen voorzien; 

e.  50% van de norm gedurende de periode dat belanghebbende verwijtbaar geen recht heeft 
op  een inkomen uit door Rijks’ kas bekostigd onderwijs;  

f. 100% van de norm gedurende één maand, indien belanghebbende door de gedraging 
verwijtbaar geen recht heeft op een uitkering krachtens een werknemersverzekering, een 
sociale voorziening, of een daarmee naar aard en doel overeenkomend buitenlandse 
regeling of private verzekering;  

g.  100% van de norm gedurende ten hoogste drie maanden, indien de belanghebbende door 
een (boetewaardige) gedraging verwijtbaar geen of geen volledige uitbetaling krijgt van een 
uitkering krachtens een werknemersverzekering, volksverzekering of sociale voorziening, 
waardoor hij aanspraak heeft moeten maken op een uitkering; 

h.  100% van de norm gedurende ten hoogste drie maanden, indien de  belanghebbende 
anderszins blijk geeft van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan. 

3. Het percentage van de afstemming als bedoeld in voorgaand lid, onderdeel a tot en met e,wordt 
verdubbeld indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking  van een besluit 
waarbij de uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van 
dezelfde categorie.  

                                                           
3
 De Participatiewet-verordeningen van Castricum wijken op dit moment op een aantal punten af van die van de 

andere BUCH gemeenten 
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4. De duur van de afstemming als bedoeld in het tweede lid, onderdeel f tot en met h van dit artikel, 
wordt verdubbeld indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na  bekendmaking van een 
besluit waarbij de uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging 
van dezelfde categorie.  

Artikel 46. Zeer ernstige misdragingen 

1. Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt door verbaal geweld, of discriminatie 
tegenover personen of instanties, die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet als 
bedoeld in artikel 9, zesde lid van die wet of de uitvoering van de IOAW/IOAZ als bedoeld in artikel 
37, eerste lid, onderdeel g, wordt, onverminderd artikel 35 van deze verordening, de uitkering of 
voorziening verlaagd met 50% van de norm gedurende een maand. 

2. Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt door intimidatie (uitoefenen van psychische 
druk), zaakgericht fysiek geweld (vernielingen), mensgericht fysiek geweld of een combinatie van 
agressievormen tegenover personen of instanties, die zijn belast met de uitvoering van de 
Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid van die wet of de uitvoering van de IOAW/IOAZ als 
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel g, wordt, onverminderd artikel 35 van deze verordening, 
de uitkering of voorziening verlaagd met 100% van de norm gedurende een maand. 

3. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, wordt verdubbeld 
indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij de 
uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde 
categorie. 

4.  Indien de belanghebbende zich na een afstemming, zoals bedoeld in voorgaand lid, opnieuw 
schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde categorie, dan zullen de hoogte en de 
duur van de afstemming door het college individueel worden bepaald. 

Artikel 47. Niet nakomen van overige verplichtingen 

1. Indien een belanghebbende één of meerdere door het college opgelegde verplichtingen als bedoeld 
in artikel 55 van de Participatiewet niet (tijdig) of onvoldoende nakomt, wordt  een verlaging 
toegepast. 

2. Onverminderd artikel 35 van deze verordening wordt de verlaging voor de duur van een maand 
vastgesteld op:  
a. 10% van de norm bij het niet verlenen van medewerking aan betaling in natura van een deel van 

de uitkering in situaties zoals bedoeld in artikel 57 sub b van de Participatiewet;   
b. 20% van de norm bij het niet verschijnen op een voorlichtingsbijeenkomst in het kader van een 

aanvraag van een uitkering; 
c. 20% van de norm bij het niet verlenen van medewerking aan het in naam van de 

belanghebbende doen van door het college noodzakelijk geachte doorbetalingen aan 
derden/instanties uit de toegekende uitkering in situaties zoals bedoeld in artikel 57 sub a van 
de Participatiewet; 

d. 20% van de norm bij het niet voldoen aan de verplichtingen die zijn gericht op meerdere 
zekerheid voor de nakoming van de aan de uitkering verbonden rente- en 
aflossingsverplichtingen (artikel 48, derde lid van de Participatiewet); 

e. 20% van de norm bij het niet verlenen van medewerking aan de verplichting tot het verkrijgen 
van de maximaal haalbare partner- en/of kinderalimentatie;   

f. 20% van de norm bij het niet verlenen van medewerking aan het aangaan dan wel het tot stand 
komen van een (wettelijk) schuldhulpverleningstraject; 

g. 50% van de norm bij het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de in het kader van een 
(wettelijk) schuldhulpverleningstraject opgelegde verplichtingen;   
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h. 50% van de norm bij het anderszins niet of niet onvolledig nakomen van een verplichting als 
bedoeld in artikel 55 van de Participatiewet. 

3. Het percentage of de duur van de afstemming als bedoeld in voorgaand lid wordt verdubbeld, 
indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van  een besluit waarbij 
de uitkering is afgestemd, opnieuw schuldig maakt aan het niet, niet (tijdig) of onvolledig nakomen 
van een verplichting van dezelfde of een hogere  categorie. 

Paragraaf 4.5 Samenloop  

Artikel 48. Samenloop van gedragingen 

1. Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen, die het 
niet, niet volledig of te laat nakomen van een verplichting verbonden aan de uitkering of voorziening 
tot gevolg heeft, wordt voor het bepalen van de hoogte en duur van de afstemming uitgegaan van 
de gedraging waarop de zwaarste mate van verlaging is gesteld. 

2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan het college bij een cumulatie van verschillende 
gedragingen, of een herhaling daarvan, met inachtneming van het gestelde in deze verordening de 
uitkering of voorziening afwijkend verlagen op grond van deze verordening. Deze afwijkende 
verlaging vindt niet plaats indien dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van 
verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 

Artikel 49. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 

Als het college de voorziening op grond van artikel 20, eerste lid van de IOAW of artikel 20, tweede lid 
van de IOAZ blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op 
grond van deze verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die 
gedraging achterwege.  
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Hoofdstuk 6 Herziening, intrekking, terugvordering en beëindiging  

Artikel 50.  Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 

Jeugdwet, WMO 2015, Participatiewet, IOAW en IOAZ 

1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de Jeugdwet, artikel 2.3.8 van de WMO 2015, artikel 17 van de 
Participatiewet en artikel 13 lid 1 van de IOAW/IOAZ doet een belanghebbende aan het college 
op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, 
waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot 
heroverweging van een beslissing over een maatwerkvoorziening dan wel pgb.  

2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de Jeugdwet en artikel 2.3.10 van de WMO 2015 kan het college 
een beslissing over een maatwerkvoorziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt 
dat:  

a. de belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;  

b. de belanghebbende niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen;  

c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;  

d. de belanghebbende niet voldoet aan de voorwaarden van de maatwerkvoorziening of 
het pgb, of  

e. de belanghebbende de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel 
gebruikt dan waarvoor het is bestemd.  

3. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen 
drie maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening 
waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.  

4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de 
verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de belanghebbende opzettelijk heeft 
plaatsgevonden, kan het college van de belanghebbende en degene die daaraan opzettelijk zijn 
medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten 
onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.  

5. Ingeval het recht op een in eigendom of in bruikleen verstrekte maatwerkvoorziening is 
ingetrokken, kan deze maatwerkvoorziening worden teruggevorderd.  

Artikel 51. Beëindiging maatwerkvoorziening of ondersteuning gericht op 

arbeidsinschakeling 

1. Het college kan een maatwerkvoorziening dan wel ondersteuning als bedoeld in artikel 13 lid 1 
onderdeel a tot en met e van de verordening beëindigen als:  

a. de belanghebbende die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de 
artikelen 9 en 17 van de Participatiewet, de artikelen 13 en 37 van de IOAW of de artikelen 13 
en 37 van de IOAZ niet nakomt;  

b. de belanghebbende die aan de maatwerkvoorziening deelneemt niet meer behoort tot de 
doelgroep zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet; 

c. de belanghebbende die aan de maatwerkvoorziening deelneemt algemeen geaccepteerde 
arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde 
voorzieningen, tenzij het betreft een belanghebbende als bedoeld in artikel 7, eerste 
lid, onderdeel a, onder 2, van de Participatiewet; 

d. naar het oordeel van het college de maatwerkvoorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle 
arbeidsinschakeling; 
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e. de maatwerkvoorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de 
belanghebbende die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening; 

f. de belanghebbende die aan de maatwerkvoorziening deelneemt niet naar behoren gebruik 
maakt van de aangeboden maatwerkvoorziening; 

g. de belanghebbende die aan de maatwerkvoorziening deelneemt niet meer voldoet aan de 
voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die 
maatwerkvoorziening. 

Artikel 52. Bestrijding oneigenlijk gebruik, misbruik en niet-gebruik  

1. De gemeenteraad geeft het college de opdracht te zorgen voor een rechtmatige en doelmatige 
uitvoering van de Jeugdwet, WMO 2015, Participatiewet, IOAW en IOAZ waaronder de 
bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en niet-gebruik van deze wetten. De gemeenteraad 
stelt ten minste iedere vier jaar een handhavingsbeleidskader vast, waarin 
beleidsuitgangspunten en -prioriteiten worden aangegeven. 

2. Het college stelt in opdracht van de gemeenteraad ter nadere uitvoering van de handhaving 
iedere vier jaar een handhavingsuitvoeringsplan vast met inachtneming van het gestelde in het 
handhavingsbeleidskader. 

3. Dit handhavingsuitvoeringsplan omvat in elk geval de wijze van preventie en bestrijding van 
fraude, oneigenlijk gebruik en misbruik en niet-gebruik van de Jeugdwet, WMO 2015, 
Participatiewet, IOAW en IOAZ alsmede welke handhavingsinstrumenten daartoe worden 
ingezet en de wijze waarop deze worden toegepast. 

4. Het college rapporteert eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering, de 
resultaten en de effecten op het gebied van handhaving in relatie tot de beleidsuitgangspunten 
en -prioriteiten zoals vastgelegd in het handhavingsbeleidskader. 

5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s.  

Artikel 53. Aangifte bij het Openbaar Ministerie 

Indien een schending van de inlichtingenplicht leidt tot benadeling van de gemeenten, doet het college 
aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit 
punt gehanteerde uitgangspunten in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude.  

Artikel 54. Terugvorderen opgespoorde fraudebedragen 

Het college stelt beleidsregels op met betrekking tot herziening, terug- en invordering van waarbij 
tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot herziening, 
terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van invordering kan worden 
afgezien. 

Artikel 55. Verhaal 

Het college stelt regels op met betrekking tot verhaal op de onderhoudsplicht waarin tenminste wordt 
geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot verhaal; 
b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een verhaalsbesluit en het 

invorderen van de te verhalen voorziening. 
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Hoofdstuk 7 Overige bepalingen  

Artikel 56. Verhouding prijs en kwaliteit levering door derden  

1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de 
tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp, uit te voeren 
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering of door derden te leveren diensten in het kader 
van de WMO 2015, rekening met: 

a. de aard en omvang van de te verrichten taken; 
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie; 
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten; 
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van 

verlof, ziekte, scholing en werkoverleg; 
e. kosten voor bijscholing van het personeel. 

2. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de 
tarieven die het hanteert voor door derden te leveren overige voorzieningen in het kader van de 
WMO 2015, in ieder geval rekening met:  

a. de marktprijs van de voorziening, en  
b. de eventuele extra taken die in verband met de diensten van de leverancier worden 

gevraagd, zoals:  
i. aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening;  

ii. instructie over het gebruik van de voorziening;  
iii. onderhoud van de voorziening; 
iv. verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden (bijv. sociaal teams).  

Artikel 57. Hardheidsclausule  

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing 

van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.  

Artikel 58. Klachtenregeling  

Het college behandelt klachten van inwoners die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van 

meldingen en aanvragen als bedoeld in deze verordening, overeenkomstig de klachtenregeling van de 

gemeente BUCH.  
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Hoofdstuk 8 Slotbepalingen  

Artikel 59. Intrekken oude verordeningen en overgangsrecht 

1. De volgende verordeningen worden ingetrokken: 
a. Verordening jeugdhulp gemeente BUCH 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
b. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente BUCH 2015, zoals vastgesteld op 

<datum>; 
c. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
d. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
f. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
g. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
h. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015, zoals vastgesteld op <datum>; 
i. Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015, zoals vastgesteld op 

<datum>. 
2. Ingeval een inwoner reeds beschikt over een voorziening verstrekt op grond van een van de 

verordeningen als bedoeld in het eerste lid, behoudt de inwoner het recht op deze voorziening 
overeenkomstig de duur waarvoor de voorziening is toegekend.  

3. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, 
blijft van toepassing op een aanvraag die voor dat tijdstip is ingediend.   

4. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, 
blijft van toepassing op een besluit, genomen op grond van een van de verordeningen als bedoeld in 
het eerste lid, dat nog niet onherroepelijk is.  

5. Indien er sprake is van een gedraging die betrekking heeft op een uitkeringsperiode voor 
inwerkingtreding van deze verordening en het van kracht worden van de Participatiewet, is de 
opgelegde maatregel in ieder geval niet zwaarder dan op grond van de ingetrokken verordening van 
toepassing zou zijn. 

Artikel 60. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening sociaal domein gemeente BUCH 2017.  

 

 

  


