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Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1 
2640AA  Pijnacker

Geachte heer, mevrouw,

Op 27 april jl. hebben wij uw advies ontvangen over de Re-integratieverordening Participatiewet 
Pijnacker-Nootdorp 2021. Wij danken u voor uw advies en geven in deze brief onze reactie.

Wij zijn verheugd te lezen dat uw adviesraad een positief advies uitbrengt over de Re-
integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021. Volgens u ligt een gedegen document 
voor, met een heldere beschrijving van rechten en plichten, alsmede het gehele instrumentarium aan in 
te zetten voorzieningen. Het is fijn te constateren dat uw adviesraad herkent dat onze gemeente de 
laatste jaren meer nadruk legt op het naar passend werk begeleiden van uitkeringsgerechtigden. 
Essentieel voor deze aanpak is de beschikbaarheid van een breed instrumentarium aan voorzieningen, 
zowel voor de werkgever als voor de werkzoekende. Volgens u wordt die focus op passend werk nu ook 
vastgelegd in de verordening. U vindt dit een goede zaak.  

Daarnaast vindt u het een goede zaak dat wordt ingespeeld op de groeiende vraag om beschut 
werkplekken. Hierdoor kunnen inwoners met een beschut werk indicatie werken, passend bij hun 
mogelijkheden.

U benoemt een drietal aandachtspunten. Hierop onderstaand onze reactie:

Beschut werk: u kunt zich vinden in de opzet inwoners niet onnodig lang een beschut werkplek te laten 
innemen, maar wil toch benadrukken dat er een categorie inwoners is, die hun hele werkzame leven 
daarop aangewezen zal zijn. Het is goed om hier rekening mee te houden in het aanbod binnen onze 
gemeente.

Daar waar mogelijk, willen wij onze inwoners stimuleren zich te ontwikkelen (en hiermee te voorkomen 
dat ook bij inwoners met groeipotentie -net als in de ‘oude SW-structuur’- een indicatie voor het leven 
is). Wij zijn ons ervan bewust dat voor een deel van de inwoners met een beschut werk indicatie, dit de 
hoogst haalbare vorm van participatie is. Met enige regelmaat hebben wij overleg met onze 
samenwerkingspartners over onze inwoners en het beschikbare aanbod. 

Reiskosten bij scholing: u wil aandacht vragen voor reiskosten die gemoeid zijn bij een scholingstraject. 
U geeft er voorkeur aan om in artikel 21 (scholing) een toevoeging op te nemen over te vergoeden 
reiskosten.
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De vergoeding van reiskosten kan mede het succes van een voorziening bepalen. Wij begrijpen daarom 
uw aandachtspunt. Reiskosten (indien noodzakelijk) kunnen daarom worden vergoed bij alle 
voorzieningen uit de re-integratieverordening, en niet alleen bij scholing. Om te voorkomen dat bij ieder 
artikel de (alle) mogelijke flankerende voorzieningen moeten worden opgenomen, is een artikel over 
flankerende voorzieningen (artikel 30) in de verordening opgenomen. Dit artikel vormt de basis voor 
toekenning van reiskosten. In de beleidsregels re-integratie Participatiewet worden de voorwaarden  
ten aanzien van reiskosten nader uitgewerkt. Wij verwachten deze beleidsregels deze zomer aan u te 
kunnen voorleggen. 

Verplichting meewerken aan een medische behandeling: u begrijpt dat het soms nodig is om iemand te 
verplichten bepaalde stappen te zetten. Die stappen kunnen van medische aard zijn, waardoor 
deelnemen aan het arbeidsproces weer mogelijk wordt. Wel vindt u dit een onderwerp dat meer 
toelichting vraagt. U adviseert om in de toelichting bij artikel 9 uitgebreider te beschrijven op welke 
wijze hieraan invulling wordt gegeven.

Wij hebben uw advies overgenomen en de toelichting op artikel 9 uitgebreid.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
het college van Pijnacker-Nootdorp,  

H. Hulswit mw. F. Ravestein
secretaris (plv.) burgemeester


