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Raadsvergadering  Agendanummer 

15 december 2011   

   

   

Onderwerp: 

Wijziging diverse verordeningen ivm aanscherping WWB (en intrekking WIJ) 

   

 

Steenbergen, 8 november 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

De Tweede Kamer heeft 11 oktober 2011 het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet werk en bijstand 

(WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) aangenomen. Dit betekent dat jongeren tot 27 jaar vanaf 1 

januari 2012 weer onder de WWB vallen. Ook zal vanaf die datum de huishoudinkomenstoets gaan 

gelden voor het recht op bijstand. 

  

Met de aanpassingen van de Wet werk en bijstand wil het kabinet, nog scherper dan voorheen, duidelijk 

maken dat werk de basis is voor zelfstandigheid. De zelfstandigheid wil het kabinet inhoud geven door in 

te zetten op meer eigen verantwoordelijkheid, een activerender karakter van de wet, meer verplichtingen 

(tegenprestatie) voor bijstandsgerechtigden en een nog gerichtere afbakening van de doelgroep. 

 

Het belangrijkste uitgangspunt van de huidige regering is dat er meer mensen aan het werk moeten en 

dat mensen niet afhankelijk gemaakt mogen worden van een uitkering. Werk is de basis voor 

zelfstandigheid, het benutten en ontwikkelen van talenten en vaardigheden en de beste manier om uit de 

armoede te komen. 

 

In dit voorstel gaat over een aantal min of meer technische wijzigingen en de consequenties voor onze 

eigen verordeningen. In januari 2012 zijn wij voornemens om u uitgebreid te informeren over de 

veranderingen die op ons af komen door de Wet Werken naar Vermogen. 

 

2. Achtergrond 

Op grond van de WWB dient de gemeenteraad verordeningen vast te stellen. Uit de diverse 

verordeningen zal moeten blijken voor welke categorieën bijvoorbeeld de norm wordt verhoogd of 

verlaagd etc. De maatregelenverordening biedt de basis voor het opleggen van een maatregel. Daarbij is 

het aspect van rechtszekerheid voor de burgers van groot belang. De verordening geeft aan in welke 

gevallen er een maatregel opgelegd kan worden. De verschillende verordeningen zijn i.v.m. de 

samenvoeging aangepast, voor het overige zijn de verordening grotendeels inhoudelijk gelijk aan de oude 

verordeningen. 

 

3. Overwegingen 

De aangenomen wetswijziging maakt aanpassing van de bestaande re-integratieverordening, de 

verordening langdurigheidstoeslag, de verordening toeslagen en verlagingen, de 

afstemmingsverordening en opstellen van de verordening bevordering van maatschappelijke participatie 

schoolgaande kinderen 2012 noodzakelijk.  
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Hieronder per verordening de belangrijkste aanpassingen: 

 

Toeslagenverordening:  de begrippen zijn aangepast aan de begrippen zoals die per 1 januari 2012 zijn 

opgenomen in de WWB. Voorts dient in de verordening de verwijzing naar “gehuwd” te worden aangepast 

in “gezin”. De oude verordening was uitsluitend van toepassing op personen van 27 jaar of ouder en moet 

derhalve worden aangepast in 21 jaar (in het algemeen is de Toeslagenverordening niet van toepassing 

op personen tussen 18 en 21 jaar vanwege de lagere normen die voor deze personen gelden). 

In de bestaande oude toeslagenverordening is bepaald dat de norm wordt verhoogd of verlaagd met een 

percentage van de “gehuwdennorm”, dit is aangepast in een percentage van de “gezinsnorm”. 

 

Maatregelverordening: de begrippen die zijn gedefinieerd in de oude verordening zijn aangepast aan de 

begrippen zoals die per 1 januari 2012 zijn opgenomen in de WWB. Voorts dient in de verordening de 

verwijzing naar “gehuwd” te worden aangepast in “gezin”. In de bestaande maatregelverordening is 

bepaald dat de verordening uitsluitend van toepassing is op personen van 27 jaar of ouder, dit moet 

worden aangepast in 18 jaar. Drie gedragingen waarvoor een verlaging kan worden toegepast moeten 

worden toegevoegd aan de bestaande Maatregelverordening: - het niet voldoen aan de verplichting tot 

het leveren van een tegenprestatie naar vermogen; - het door een persoon, jonger dan 27 jaar, niet 

meewerken aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak; - het niet voldoen aan de 

aan de ontheffing verbonden re-integratieverplichtingen die een alleenstaande ouder heeft indien hem op 

grond van artikel 9a WWB 2012 een ontheffing van de arbeidsplicht is verleend. 

 

Re-integratieverordening: de begrippen die zijn gedefinieerd in de oude verordening zijn aangepast aan 

de begrippen zoals die per 1 januari 2012 zijn opgenomen in de WWB. Voorts dient in de verordening de 

verwijzing naar “gehuwd” te worden aangepast in “gezin”. 

In de bestaande Re-integratieverordening is bepaald dat de verordening uitsluitend van toepassing is op 

personen van 27 jaar of ouder, dit moet worden aangepast in 18 jaar.   Aan een jongere kan geen 

voorziening worden aangeboden in de vorm van een participatieplaats zoals bedoeld in artikel 10a WWB 

2012. Voorts zijn personen, jonger dan 27 jaar, per 1 januari 2012 gehouden mee te werken aan het 

opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. 

 

Langdurigheidstoeslag: de begrippen die zijn gedefinieerd in de oude verordening zijn  aangepast aan de 

begrippen zoals die per 1 januari 2012 zijn opgenomen in de WWB. Voorts dient in de verordening de 

verwijzing naar “gehuwd” te worden aangepast in “gezin”. 

 

Verordening maatschappelijke participatie: per 1 januari 2012 moet een verordening zijn vastgesteld met 

betrekking tot het verlenen van bijzondere bijstand aan personen met kinderen voor kosten in verband 

met maatschappelijke participatie van die kinderen. Het verlenen van categoriale bijstand is uitsluitend 

mogelijk indien een alleenstaande (ouder) of een gezin een in aanmerking te nemen inkomen heeft van 

ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen 

al sinds 2009 een beroep doen op de activiteitenregeling. Deze bijzondere bijstand is onderdeel van het 

Minimabeleid gemeente Steenbergen 2009-2012. De activiteitenregeling is een voorziening voor 

inwoners van gemeente Steenbergen met een inkomen, dat niet hoger is dan 110% van het sociaal 

minimum. Het is een jaarlijkse vergoeding die bedoeld is voor deelname aan culturele, educatieve, 

recreatieve en sportieve activiteiten. Om nu te voorkomen dat met deze nieuwe verplichte verordening, 

door deze jongeren zowel een beroep kan worden gedaan op de activiteitenregeling als de nieuwe 

verordening zal de doelgroep van de Verordening maatschappelijke participatie worden buitengesloten 

van deelname aan de activiteitenregeling. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de activiteitenregeling 

bedraagt momenteel € 100,00 of  € 250,00 per persoon, dit is afhankelijk van de leeftijd. Om aansluiting te 

houden bij de nieuwe verordening ter bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande 

kinderen, zal de hoogte van de bijdrage van de activiteitenregeling worden aangepast voor de gehele 

doelgroep naar €150,00 
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4. Middelen 

Bij aanpassing van de jaarlijkse bijdrage activiteitenregeling van € 100,00 of  € 250,00 per persoon naar 

€150,00 voor de gehele doelgroep dan zijn de verschillen v.w.b. er door de gemeente Steenbergen in 

totaliteit wordt uitgegeven aan deze regelingen slecht marginaal. Bij wijziging naar een uniform tarief zal 

er € 1.450,00  meer worden vertrekt aan maatschappelijke participatie van de minima van gemeente 

Steenbergen. 

Bij handhaven oude bedragen zal er een in 2012 een bedrag mee zijn gemoeid van € 52.400,00 en bij het 

wijzigen van het bedrag naar € 150,00 dan zijn de totale kosten € 53.850,00. Deze kosten zijn gedekt 

door de post bijzondere bijstand, onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid. 

 

5. Risico’s 

Niet van toepassing 

 

6. Aanpak 

Niet van toepassing 

 

7. Voorstel 

Wij stellen u voor 

 

 de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen; 

 de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen; 

 de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen; 

 de Maatregelverordening Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen; 

 de Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 

vast te stellen; 

 de doelgroep van de Verordening bevordering van maatschappelijke participatie 

schoolgaande kinderen 2012 buitensluiten van deelname aan de activiteitenregeling; 

 de hoogte van de bijdrage voor de gehele doelgroep van de activiteitenregeling te wijzigen 

naar €150,00. 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 

 


	gemeente Steenbergen

