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  RE-INTEGRATIEBELEID MAASTRICHT-HEUVELLAND │ STELLINGEN 
 
 

STELLING 1 (beschut werk) 
 
Het is van belang dat beschut werk niet wordt ingezet. 
 
VRAAG 
 
Wordt beschut werk vormgegeven? 
Indien beschut werk wordt vormgegeven: 
- Wie komt volgens u in aanmerking voor beschut werken? 
- Organiseren we beschut werken zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven of niet? 
- Bent u voor integratie van beschut werken en maatschappelijke participatie of wilt u dit gescheiden 

houden? 
Indien beschut werk niet wordt vormgegeven: 
- Wordt een alternatief aangeboden via werken met behoud van uitkering vanuit kleinschalige 

initiatieven die kern- en wijkgericht worden ingezet en die met kleine stimuleringssubsidies worden 
gestimuleerd om mensen maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten? 

- Wordt een alternatief geboden via dagbesteding? 
 
TOELICHTING 
 
Eén van de instrumenten die in de Participatiewet kunnen worden vormgegeven, is beschut werk. De 
gemeenten zijn niet verplicht om dit te doen, maar hebben hierin beleidsvrijheid. Als beschut werk wordt 
vormgegeven betekent dit dat de gemeenten langlopende salarisverplichtingen aangaan met een 
nieuwe doelgroep. De financiering van dit instrument is opgenomen in het budget voor de uitkeringen 
(het I-deel), maar onduidelijk is nog of deze financiering ook in de toekomst beschikbaar blijft. 
 
Of iemand in aanmerking komt voor beschut werk wordt deels door de gemeenten en deels door het 
UWV bepaald. Het UWV doet de indicatie en de gemeenten bepalen of iemand geïndiceerd wordt. De 
gemeenten kunnen dus bepalen wie gebruik mag maken van de voorziening beschut werk, mits iemand 
een indicatie van het UWV krijgt. 
 
  



STELLING 2 (tegenprestatie) 
 
Iedere bijstandsgerechtigde dient naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. 
 
VRAAG 
 
Verplicht of niet? 
Maatschappelijke deelname integraal verbinden met de ontwikkelingen in de Wmo, de Jeugdzorg? 
 
TOELICHTING 
 
Ingaande 1 januari 2015 dienen gemeenten in een verordening een tegenprestatie op te nemen. 
Daartoe moet het college beleid ontwikkelen rond de uitvoering van de tegenprestatie, waarbij in ieder 
geval inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie zijn opgenomen. In de verordening kunnen 
gemeenten onder meer opnemen dat vrijwilligerswerk van een bepaalde inhoud en omvang als 
tegenprestatie is te kwalificeren. Ook kunnen gemeenten daarin opnemen dat iemand die mantelzorg 
verricht geen tegenprestatie opgedragen krijgt. De tegenprestatie mag het re-integratiebeleid niet 
doorkruisen. 
 
  



STELLING 3 (werken met behoud van uitkering) 
 
Werken met behoud van uitkering dient voor elke bijstandsgerechtigde te worden ingezet. 
 
VRAAG 
 
Voor welke categorie uitkeringsgerechtigden wordt werken met behoud van uitkering ingezet? 
In de profitsector: met baan garantie? 
 
TOELICHTING 

 
In de Participatiewet worden strikte voorwaarden gesteld aan het instrument werken met behoud van 
uitkering. Zo mag de inzet van dit instrument niet leiden tot verdringing en concurrentievervalsing en 
mag het slechts beperkt in duur en omvang worden ingezet. De gemeente dient hierop toe te zien. 
Tevens dient een inleenvergoeding te worden gevraagd. 
 

  



  INKOMENSBELEID MAASTRICHT-HEUVELLAND │ STELLINGEN 
 
 

STELLING 1 (geüniformeerde arbeidsverplichting) 
 
Een 100%-maatregel dient in één keer met de uitkering te worden verrekend. 
 
VRAAG 
 
Willen we bij een maatregel van 100% van de bijstandsnorm de verrekening van de maatregel 
uitspreiden over een periode van minimaal 1 maand en/of maximaal 3 maanden? 
 
TOELICHTING 
 
Indien de belanghebbende een geüniformeerde arbeidsverplichting niet nakomt, verlaagt het college de 
bijstand met 100% voor een bij de verordening vastgestelde periode van ten minste een maand en ten 
hoogste drie maanden. De verordening kan tevens bepalen dat het bedrag van de verlaging wordt 
verrekend over de maand van oplegging van de maatregel en ten hoogste de twee volgende maanden, 
waarbij over de eerste maand ten minste 1/3 van het bedrag van de verlaging wordt verrekend. 
 
De wet noemt de volgende verplichtingen. 
a. het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. het uitvoering geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij 

een uitzendbureau; 
c. het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de gemeente 

van inwoning, alvorens naar die andere gemeente te verhuizen; 
d. bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag, indien dat 

noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid; 

e. bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor 
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde 
arbeid, en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en 
een netto beloning die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende 
bijstandsnorm, kan aangaan; 

f. het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar vermogen 
verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

g. het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde 
arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag; 

h. het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen, waaronder begrepen sociale 
activering, gericht op arbeidsinschakeling en mee te werken aan onderzoek naar zijn of haar 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. 
 

PRIKKELS 
 
Als het nou gaat om het niet ingeschreven staan bij het uitzendbureau, vindt u dan ook dat de uitkering 
gedurende één maand niet wordt uitbetaald? 
 
Is 100% gedurende één maand nog proportioneel als er jonge kinderen in het geding zijn? 
 
  



STELLING 2 (individuele inkomenstoeslag) 
 
Bij schending van één van de re-integratieverplichtingen kennen wij geen inkomenstoeslag toe. 
 
VRAAG 
 
Hoe beoordelen we ‘de krachten en bekwaamheden van een persoon’ bij zijn inspanningen om tot 
inkomensverbetering te komen? 
 
TOELICHTING 
 
Conform de wet moet individueel beoordeeld worden of iemand genoeg inspanningen heeft verricht 
om tot inkomensverbetering te komen. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met de 
krachten en bekwaamheden die iemand bezit. Aan de hand van deze weging van individuele 
omstandigheden, dient vastgesteld te worden of er al dan niet ‘zicht bestaat op inkomensverbetering’ 
en dus recht op een individuele inkomenstoeslag. 
 
PRIKKELS 
 
Indien alle aanvragen individueel beoordeeld moeten worden, houdt dat in dat jaarlijks in een korte 
periode (2 maanden) een groot aantal aanvragen (Pentasz: 503 in 2013) niet administratief 
afgehandeld kunnen worden. Qua uitvoering scheelt dit ongeveer één uur per aanvraag. 
 
  



STELLING 3 (individuele studietoeslag) 
 
De gemeente dient niet op te draaien voor de studiekosten van jonge gedeeltelijk 
arbeidsgehandicapten. 
 
VRAAG 
 
Willen we jongeren die studeren en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn 
tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
hebben) een soort van scholingstoeslag geven? 
 
TOELICHTING 
 
De regering geeft gemeenten de bevoegdheid om jongeren die studeren, maar een arbeidshandicap 
hebben (en dus niet bij machte zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen), een studietoeslag te 
geven, omdat zij naast hun studie niet hetzelfde kunnen bijverdienen als hun studiegenoten. Een 
gemiddelde student heeft een aanvullend arbeidsinkomen op zijn studiefinanciering van c.a. € 350.  
 

 
 
Van het vermoedelijk aantal instromers met een gedeeltelijke arbeidshandicap (zie laatste kolom), 
studeert ongeveer 37%. Voor Maastricht-Heuvelland komt dit ongeveer neer op 6 personen (37% van 
17). 
 
PRIKKELS 
 
Hoe hoog moet de studietoeslag zijn? 
 
Moet de toeslag in een keer worden uitbetaald of maandelijks? 
 
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de individuele studietoeslag eenmalig in één bedrag uit te 
betalen. Voorts kunnen gemeenten de individuele studietoeslag verstrekken in de vorm van periodieke 
bijzondere bijstand. In dat geval is er sprake van een periodieke betaling. Bij periodieke betaling van 
deze studietoeslag dienen gemeenten rekening te houden met de fiscale gevolgen. Volgens de 
Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2014 is periodieke bijzondere 
bijstand die niet bestedingsgebonden is, maar inkomensaanvullend, namelijk een belaste verstrekking. 
 

  

Gemeente

Totaal
Wajong
2013

Nieuwe
instroom
2013

%	  
Nieuwe
instroom
gedeelte
lijk
AO2015

Nieuwe
instroom
gedeeltelijk
AO	  2015

% %
Eijsden-‐margraten 277 19 6,9 258 93,1 29 6,9 2
Gulpen-‐Wittem 182 12 6,6 170 93,4 4 6,6 0
Maastricht 2.290 151 6,6 2.139 93,4 160 6,6 11
Meerssen 228 23 10,1 205 89,9 19 10,1 2
Vaals 126 13 10,3 113 89,7 10 10,3 1
Valkenburg 223 15 6,7 208 93,3 20 6,7 1
Maastricht-‐Heuvelland 3326 233 7,0 3093 93,0 242 7,0 17
Limburg 18.866 1.320 7,0 17.546 93,0 1.232 7,0 86
Nederland 237.548 18.860 7,9 218.688 92,1 17.141 7,9 1.361

Gedeeltelijk
AO
2013

Volledig
AO
2013



  ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID MAASTRICHT-HEUVELLAND │ STELLINGEN 
 
 

STELLING 1 (uniformering) 
 
Een uniform armoede- en schuldenbeleid is voorwaarde voor een effectieve en efficiënte aanpak. 
 
VRAAG 
 
Willen de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland nieuw armoede- en schuldenbeleid in 
gezamenlijkheid met elkaar ontwikkelen en bestaand armoede- en schuldenbeleid harmoniseren? Zijn 
de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland bereid dit - tot nu toe veelal lokaal ontwikkeld beleid - 
regionaal te laten onderzoeken? Behoort het tot de mogelijkheden om regionaal een aantal 
uitgangspunten ten behoeve van het armoede- en schuldenbeleid te formuleren waarin iedere 
gemeente in de regio Maastricht-Heuvelland zich kan vinden? 
 
TOELICHTING 
 
Ten aanzien van de bestrijding van de armoede- en schuldenproblematiek hebben de gemeenten in de 
regio Maastricht-Heuvelland, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau, steeds meer 
toenadering gezocht. Daarbij is gebleken dat er nagenoeg geen verschillen in opvatting, beleid en 
uitvoering zijn. Streven is om tot meer afstemming te komen, mede uit oogpunt van efficiëntie 
(eenduidig pakket aan regelingen; hetzelfde aanbod in alle gemeenten) en effectiviteit (vanwege 
‘grensoverschrijdend’ werken, toepassen van specialismen op elkaars werkterreinen en uitwisseling 
van ‘best practices’). 
 
PRIKKELS 
 
Moet er ruimte zijn voor gemeentelijke  initiatieven op het gebied van armoede- en schuldenbeleid? 
 
Als gevolg van regionaal beleid zullen er mensen zijn die vanwege een andere prioriteitenbepaling 
geen ondersteuning (meer) krijgen. 
 
  



STELLING 2 (standaardisering) 
 
Standaardisering gaat vóór individueel maatwerk. 
 
VRAAG 
 
Waar moet in het armoede- en schuldenbeleid het accent liggen; individueel maatwerk of 
gestandaardiseerd? 
 
TOELICHTING 
 
Meer gestandaardiseerde uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid betekent een daling in de 
uitvoeringskosten, aangezien de aanvragen efficiënter kunnen worden afgehandeld, omdat het een 
(grotendeels) administratieve handeling is. Ook voor de cliënt is een snelle afhandeling heel fijn, 
aangezien deze de verstrekking hard nodig heeft. Hier tegenover staat afstemming op de persoonlijke 
situatie van de cliënt; ‘maatwerk’. Maatwerk kan willekeurig worden uitgevoerd, omdat het van de 
perceptie van de behandelend consulent afhangt wanneer men vindt dat iemand wel of geen recht 
heeft. Verschillen tussen toekenning dan wel afwijzing zijn voor cliënten moeilijk te begrijpen, omdat er 
geen duidelijke richtlijnen zijn. Richtlijnen zijn moeilijk te maken, aangezien er ‘maatwerk’ moet 
plaatsvinden. Ook een tijdrovende bezigheid voor consulenten. Bovendien staat werk c.q. participatie 
voorop; dit is de manier om uit de armoede te komen. Alles binnen armoedebeleid afstemmen op de 
persoonlijke situatie is niet per definitie de manier om mensen te ‘helpen’. 
 
Om bijvoorbeeld schuldhulpverlening gerichter en effectiever in te zetten, kunnen gemeenten gebruik 
maken van een screeningsinstrument. Door toepassing van een screeningsinstrument kan beter 
worden bepaald welk traject effectief is in de specifieke situatie van de cliënt. Hierdoor is er een lager 
uitvalpercentage en minder kans op recidive. 
 
PRIKKELS 
 
Bij een meer gestandaardiseerde uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid is de kans groot dat 
er voorbij gegaan wordt aan de specifieke hulpvraag van de cliënt. Zijn de huidige armoede- en 
schuldenregelingen voldoende afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt? 
 
  



STELLING 3 (preventie) 
 
Het voorkomen van schulden is niet beïnvloedbaar. 
 
VRAAG 
 
Kunnen we gezond financieel gedrag (gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in betalingen 
ontstaan nu en in de toekomst) bevorderen middels het inzetten van preventie en vroegsignalering? 
 
TOELICHTING 
 
Veel huishoudens in Nederland hebben financiële problemen die zo ernstig zijn dat zij deze zelf niet 
meer kunnen oplossen. Als de noodzakelijke bestaanskosten niet meer betaald kunnen worden en 
schulden niet meer kunnen worden voldaan, ontstaan situaties als ontruiming van de woning, afsluiting 
van gas, water en elektra en beëindiging van verzekeringen. Dit zijn maatschappelijk ongewenste 
situaties die zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Gemeenten worden geacht het initiatief te 
nemen in de bestrijding van deze problematiek. Daarbij gaat het niet alleen om het wegnemen van 
financiële problemen (curatief), maar ook de oorzaken daarvan (preventief). Preventie is een mix van 
maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht is mensen financieel vaardig te maken, 
zodat zij hun financiën op orde houden. Preventie richt zich op de fase voordat er sprake is van 
problematische schulden, maar ook op de fase van nazorg. 
 
PRIKKELS 
 
Hoe voorkomen we dat armoede een erfelijk probleem wordt; dat armoede als het ware overspringt 
van generatie op generatie? 
 
Hoe kunnen we huishoudens bewegen om gezond financieel gedrag te vertonen? 
 
Dient een uitgebreid pakket aan preventieactiviteiten integraal opgenomen te worden in het 
onderwijsaanbod? 
 

 


