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Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 
Aan: 
 

Gemeente Staphorst  
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 2 
7950 AA Staphorst  
 

Datum: 
Uw kenmerk: 
Kenmerk: 
Telefoon: 
E-mail: 

Adres 

19 oktober 2018 
- 
201801002 
06 10 39 58 25 
mathilde.com@outlook.com  

Postbus 2 
7950 AA Staphorst 
 

 
Betreft: 

 
Gevraagd advies Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Staphorst 2018 

 

 
 
Geacht College, 
 

 

Met grote interesse hebben wij de verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ doorgenomen. Na 
toelichting van de verantwoordelijk ambtenaar is een deel van onze vragen beantwoord en kunnen wij 
positief instemmen met de verordening. 
 
Wij willen u adviseren om een aantal punten mee te nemen in deze verordening: 
 

1. In de artikelsgewijze toelichting (pagina 7) wordt verwezen naar artikel 34a, 35 en 36 het vijfde 
lid onderdelen b en c. In de wet Werk en Inkomen 2018 (WIA) staat bij deze artikelen geen 
onderdeel c beschreven. Wij adviseren u om in de verordening uit te gaan van de op dit moment 
geldende wet. 

 
2. Wij adviseren u om jaarlijks een evaluatie van de verordening uit te voeren en ons als 

Adviesraad op de hoogte te stellen van de uitkomsten daarvan. De evaluatie biedt  de 

gelegenheid de verbeterpunten en successen te onderkennen en, waar van toepassing, 
aanvullende maatregelen te nemen. 

 

3. Wij begrijpen dat de verordening is opgesteld vanuit het oogpunt van de werkgever, maar wij 
adviseren u de werknemer hierin niet uit het oog te verliezen. Hierdoor kan de verordening een 
middel zijn voor zowel werkgever als werknemer bij re-integratie. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor mensen die recht hebben op ondersteuning van de gemeente en die niet inbeeld zijn bij 

de gemeente. Wij adviseren u de mogelijkheden te onderzoeken om hen wel in beeld te krijgen 
en daarmee hen de gelegenheid te bieden ondersteuning van de gemeente te ontvangen.  
 

4. Wij zijn blij dat het College maatwerk een belangrijke factor vindt en dat een duurzame 

uitstroom naar werk hierbij de doelstelling is. Wij adviseren in te zetten op een nog intensievere 
relatie met de plaatselijke bedrijven en (vrijwilligers) organisaties. 
 

 

Wij zien uw reactie op bovengenoemde adviezen met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
Arie Bijl 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
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