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Ter inzage: 

Aanvullende informatie 2016/92233 Advies cliëntenraad Verordening tot wijziging 
van de Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 
2015, betreffende no-riskpolis, werkvoorzieningen, premie 
arbeidsinschakeling, detacheringsbanen en innovatie 

Aanvullende informatie 2016/92210 Wijzigingsbesluit beleidsregels Verordening 
tot wijziging van de Re-integratieverordening 
Participatiewet Zaanstad 2015, betreffende no-riskpolis, 
werkvoorzieningen, premie arbeidsinschakeling, 
detacheringsbanen en innovatie 

Kennisgeving 2016/94149 Aanbiedingsbrief Raad 
 
 

De raad van de Gemeente Zaanstad, 
 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, 

 

kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 28 juni 

2016,  

 

kennis genomen hebbende van het wijzigingsbesluit Beleidsregels gemeentelijke werk- en 

inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015 (premie arbeidsinschakeling, vervoersvoorziening en 

werkplekaanpassingen), inhoudende: 

• nadere regels met betrekking tot het toekennen van een premie arbeidsinschakeling; 

• nadere regels met betrekking tot het toekennen van een noodzakelijke 

vervoersvoorziening en/of een noodzakelijke werkplekaanpassing; 

 

Kennis genomen hebbende van het instemmende advies van de Cliëntenraad Werk en 

Inkomen Zaanstad-Oostzaan; 

 

Besluit: 
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1. De bijgaande verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening 
Participatiewet Zaanstad 2015 (betreffende: no-risk polis, werkvoorzieningen, premie 
arbeidsinschakeling, detacheringsbanen en innovatie) vast te stellen, inhoudende het 
opnemen in de verordening van: 
• enkele werkvoorzieningen voor personen met een arbeidsbeperking; 
• een premie arbeidsinschakeling; 
• de mogelijkheid van detachering voor de doelgroep Participatiewet; 
• overige voorzieningen, voor noodzakelijke extra kosten voor een traject gericht op 
arbeidsinschakeling; 
• de mogelijkheid om af te wijken van de verordening ten behoeve van innovatie. 
• het artikel over de no-risk polis vervalt omdat per 1 januari 2016 de no-risk polis in 
landelijke wetgeving is vastgelegd. 
 

2. Het jaarlijkse subsidieplafond voor 2016 van € 1.000.000,- voor de 
subsidieregelingen: 
• Scholings-begeleidingsvoucher Zaanstad 2015 
• Stimuleringssubsidie Zaanstad 2015 
• Jongerenvoucher Zaanstad 2015 
vast te stellen. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van donderdag 14 juli 2016. 
 
 
Voorzitter, Raadsgriffier, 
 


