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Voorgesteld raadsbesluit
1.
de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dinkelland 2022, vast te
stellen.
2.
De Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland in te trekken
Samenvatting van het voorstel
De afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ moet worden aangepast wegens de invoering
van de wet Inburgering per 1 januari 2022. Gelet op het feit dat deze sinds 2015 niet meer is aangepast, is
ook de taal eis in de verordening opgenomen, zodat de verordening weer up-to-date is.
Aanleiding voor dit voorstel
De invoering van de wet Inburgering vraagt om een aanpassing van de afstemmingsverordening.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Door het aanpassen van deze verordening is er een eenduidig kader beschreven voor handhaving van de
gestelde regels in de Participatiewet, de IOAZ en IOAW.
Argumentatie
De wet inburgering komt per 1-1-2022 terug naar de gemeenten. De wet is uitvoerend goed beschreven, dus
er hoeft lokaal weinig te worden beschreven qua regelgeving. Alleen t.a.v. de ontzorgingsplicht (art. 10 lid a2)
moet de afstemmingsverordening aangepast worden.
Deze verordening is sinds 2015 niet meer aangepast. Daarom wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt
ook de regelgeving betreffende de taal eis (art. 10a) op te nemen in de verordening en daarmee de
verordening weer volledig up-to-date te maken.
Externe communicatie
De verordening wordt gepubliceerd op overheid.nl en Dinkellandvisie
Financiele paragraaf
In de beleidsregels aangaande de wet Inburgering, die door het college zullen worden vastgesteld,worden
de financiële gevolgen van de invoering van de wet inburgering verder uitgewerkt. Deze zullen in het eerste
programmajournaal aan de raad worden toegelicht.
Uitvoering
Na inwerkingtreding van de verordening op 1 januari 2022 zal de verordening worden toegepast door de
consulenten werk en de consulenten inkomen, die de klanten in de participatiewet, de IOAW en IOAZ
begeleiden.
Evaluatie
De verordening wordt aangepast indien daar een wettelijke reden voor is.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De voorliggende verordeningen van Dinkelland en Tubbergen zijn gelijkluidend
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022, nr. 16 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 15 februari 2022;
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdelen a en d, van de Participatiewet, artikel 35 van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
besluit:
1.
de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dinkelland 2022, vast te
stellen.
2.
De Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland in te trekken
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