
Verordeningen in relatie tot de keuzenota - Participatiewet 
 

 

Beleidskeuze 1: Inzet van Re-integratiemiddelen Artikel 3, tweede lid en de bij dat artikel horende toelichting staat dat we op basis van een screening en 

(verdiepende) diagnose de ondersteuning en voorzieningen afstemmen op het vergroten van de zelfredzaamheid 

van belanghebbende via de kortste weg naar duurzame arbeidsinschakeling, of een zo hoog mogelijk 

arbeidsproductiviteit. Op basis van de uitkomst van een screening of een (verdiepende) diagnose gaan we na of 

de inzet van re-integratiemiddelen in een bepaald geval voldoet aan de criteria van 'keuze 1'. 

  

Beleidskeuze 2: Van tijdelijke naar structurele 

dienstverbanden 

De raad heeft de keuze gemaakt om aan inwoners van de gemeente Goirle, die nu een tijdelijk WSW-

dienstverband hebben bij de Diamantgroep, het voorstel te doen om hun tijdelijke contracten om te zetten naar 

een structureel dienstverband. Dit staat niet in de Verzamelverordening, omdat het hier louter uitvoering betreft. 

  

Beleidskeuze 3: Beschut werk Artikel 7 en de bij dit artikel behorende toelichting. 

De raad heeft ervoor gekozen om beschut werk alleen aan te bieden als hiertoe een wettelijke verplichting is. Als 

er geen wettelijke verplichting is, zullen we ons inspannen om de personen die behoren tot de doelgroep 'beschut 

werk' een alternatief aanbod te doen.  

  

Beleidskeuze 4: Inbesteden Deze keuze gaat over de mogelijke inzet van de Diamantgroep als begeleidingsorganisatie voor mensen met een 

loonwaarde van 50-80% en als leerwerkbedrijf voor mensen met een loonwaarde van 30-50%. Deze keuze staat 

niet in de Verzamelverordening, het gaat om een aspect van uitvoering. 

  

Beleidskeuze 5: Baanafspraken Keuze 5 gaat over het realiseren van de 'baanafspraken' uit het Sociaal Akkoord in 2013. De gemeente Goirle 

wil hieraan een bijdrage leveren. De baanafspraken moeten we nog nader uitwerken, dit gebeurt in regionaal 

verband. 

  

Beleidskeuze 6: Tegenprestatie Op grond van keuze 6 zien we de tegenprestatie niet als doel op zich, maar als middel om de maatschappelijke 

participatie van de inwoners van de gemeente Goirle te vergroten. De tegenprestatie is geregeld in de artikelen 

15 tot en met 19 van de Verzamelverordening. De keuze, zoals opgenomen in de keuzenota, is terug te vinden in 

de toelichting bij deze artikelen. 

 


