
Was Wordt lijst inzake de Integrale verordening sociaal 

domein gemeente Schagen 

Was Wordt 
Wijzingen i.r.t. Wet Inburgering 2021 

In de Integrale verordening sociaal domein gemeente 

Schagen was geen bepaling opgenomen  waarin is vastgelegd 

hoe de gemeente de sanctionering invult als zich de 

situatie voordoet waarin zij  moet kiezen tussen het 

opleggen van een boete op grond van de Wet 

inburgering 2021 of een maatregel op grond van de 

Participatiewet.

Wijzingen i.r.t. Wet Inburgering 2021 

In de Integrale Verordening sociaal domein gemeente 

Schagen 2022 is deze kwestie wel geregeld. 

Artikel 8.2.12 Samenhang met de nieuwe Wet 

Inburgering 

1. Wanneer jij als inburgeringsplichtige een 

bijstandsuitkering ontvangt en je niet houdt aan 

verplichtingen en afspraken uit het Persoonlijk plan 

Inburgering en Participatie (PIP), waarin de nadruk ligt 

op het bevorderen van participatie en het verkleinen 

van de afstand tot de arbeidsmarkt, vindt bij voorkeur 

verlaging van de bijstandsuitkering plaats op grond van 

artikel 18 Participatiewet en hoofdstuk 8 paragraaf 2 

van deze verordening. Het gaat hierbij om 

verplichtingen en afspraken anders dan in het aanbod in 

de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Wij 

leggen voor dezelfde gedraging dan geen bestuurlijke 

boete op grond van de Wet inburgering 2021 op. 

2. Wanneer jij als inburgeringsplichtige een 

bijstandsuitkering ontvangt en je niet houdt aan 

verplichtingen en afspraken in het PIP, waarin de nadruk 

ligt op het vergroten van de taalbeheersing en aan 

overige afspraken en verplichtingen in het PIP, leggen 

wij bij voorkeur een boete op grond van de  Wet 

inburgering 2021 op. Wij verlagen in dat geval voor 

dezelfde gedraging de bijstandsuitkering niet.

3.Bij de keuze tussen i) handhaving op grond van de 

Participatiewet door een verlaging van de 

bijstandsuitkering en ii) handhaving op grond van de 

Wet inburgering 2021 via een boete wegen wij ook af 

welke wijze van handhaving, rekening houdend met de 

gevolgen hiervan voor jou als inburgeringsplichtige, naar 

ons oordeel het best bijdraagt aan het beoogde effect, 

te weten het succesvol voltooien van het 

inburgeringstraject. 

4.In de brief (beschikking) aan jou vermelden wij of er 

een boete op grond van de Wet inburgering 2021 wordt 

opgelegd of dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd op 

grond van de Participatiewet. 

5.Wanneer jou als inburgeringsplichtige een boete op 



8.2.6A  Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen 

Participatiewet (niet- geüniformeerde verplichtingen met 

betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet  

[PW, Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, 

waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt 

verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 

9a, 17, tweede lid, 55 en van de Participatiewet niet of 

onvoldoende wordt nagekomen:

a. eerste categorie: 

1°. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of 

het niet tijdig laten verlengen van de registratie; 

2°. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons e 

opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;   

b. tweede categorie:

1°. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld 

in artikel 44a van de Participatiewet; 

2°. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld 

in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, 

voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 

jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in 

artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor 

zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, 

vierde lid, van de Participatiewet;

3°. 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;

4°. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets 

niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van 

de toets; 

5°. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken 

grond van de Wet inburgering 2021 wordt opgelegd in 

de periode dat wij verantwoordelijk zijn voor het 

financieel ontzorgen op grond van artikel 56a 

Participatiewet,  dan kunnen wij de boete met de 

bijstandsuitkering verrekenen. Wij houden hierbij 

rekening met een fictieve draagkracht van 5 procent van 

de bijstandsnorm die van toepassing is, inclusief 

vakantietoeslag.”

8.2.6A  Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen 

Participatiewet (niet- geüniformeerde verplichtingen 

met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet  

[PW, Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën 

gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid 

niet wordt verkregen of een verplichting op grond van 

de artikelen 9, 9a, 17, tweede lid, 55 en 56a van de 

Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:

a. eerste categorie: 

1°. het zich niet tijdig laten registreren als 

werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten 

verlengen van de registratie; 

2°. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons 

e opgedragen tegenprestatie naar vermogen als 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 

Participatiewet;   

3°. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, 

van de Participatiewet neergelegde verplichting om 

gedurende een periode van zes maanden, gerekend 

vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, 

mee te werken aan het door het college in naam van de 

belanghebbende verrichten van betalingen uit de 

toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en 

de verplichte zorgverzekering;

b. tweede categorie:

1°. het niet of onvoldoende meewerken aan het 

opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van 

aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet; 

2°. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als 

bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de 

Participatiewet, voor zover het gaat om een 

belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier 

weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde 

en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze 

verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, 

vierde lid, van de Participatiewet;



voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan 

worden dat de stukken geleverd kunnen worden. 

c. derde categorie: 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.

12.4 Intrekken oude verordeningen

[Gemeentewet]

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de 

datum dat deze verordening ingaat:

- Verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2016; 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Schagen 2018;

- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, 

Ioaz Gemeente Schagen 2019;

- Re-integratieverordening Schagen 2017;

- Handhavingsverordening P-wet, Ioaw, Ioaz 

gemeente Schagen 2015; 

- Verordening individuele inkomenstoeslag 

Participatiewet Schagen 2015;

- Verordening individuele studietoeslag 

Participatiewet Gemeente Schagen 2019; 

- Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw, 

Ioaz Schagen 2015; 

- Verordening Cliëntenparticipatie P-wet Schagen 

2019;

- verordening Loonkostensubsidie P-wet Schagen 

2015;

- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 

recidive Schagen 2015;

- Verordening Meedoen Schagen 2018; 

- Verordening Geluksbudget gemeente Schagen;

- Verordening leerlingenvervoer Schagen 2015.    

3°. 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;

4°. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de 

toets niet kan worden afgenomen of halverwege 

beëindigen van de toets; 

5°. het niet meewerken aan het inleveren van 

bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs 

aangenomen kan worden dat de stukken geleverd 

kunnen worden. 

c. derde categorie: 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 12.5 Ingangsdatum en maand en intrekken 

oude verordening  

Deze verordening wordt aangehaald als: de Integrale 

verordening sociaal domein gemeente Schagen 2022 en 

treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 

van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022, 

onder gelijktijdige intrekking van de Integrale 

verordening sociaal domein gemeente Schagen.



12.6 Ingangsdatum en naam

[Gemeentewet]

1. Deze verordening wordt genoemd: Integrale verordening 

sociaal domein gemeente Schagen.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021. 

Wijziging m.b.t. de Meedoenregeling 
Schagen 
Artikel 2.3.1  Aanvraag 
5. Ontvangt jouw gezin op 1 januari van enig kalenderjaar 
van ons een uitkering, dan hoef je geen aanvraag voor het 
kindpakket bij ons in te dienen. Deze ondersteuning wordt in 
dat geval ambtshalve door ons toegekend.”  

Wijziging m.b.t. de Meedoenregeling 
Schagen 
Artikel 2.3.1 Aanvraag 
5. Ontvangt jouw gezin op 1 december van enig 
kalenderjaar van ons een uitkering, dan hoef je geen 
aanvraag voor het kindpakket bij ons in te dienen. Deze 
ondersteuning wordt in dat geval ambtshalve door ons 
toegekend.
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