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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Als uitwerking van het zogenaamde Lente-akkoord op rijksniveau is op 18 juli 2012 de Wet afschaffing 
huishoudinkomenstoets inwerking getreden, waarbij is bepaald met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2012 de huishoudinkomenstoets in de bijstand af te schaffen. De voorgestelde wijzigingen strekken ertoe 
om de huishoudinkomenstoets en de daarmee samenhangende wijziging van definities uit de 
verordeningen te verwijderen. Het betreffen wetstechnische wijzigingen. 

2. Achtergrond 
Op 1 januari 2012 zijn de definities van gezin en middelen in de Wet werk en bijstand gewijzigd waar het 
betreft gehuwden met ten laste komende kinderen en/of meerderjarige inwonende kinderen en een 
alleenstaande of alleenstaande ouder met meerderjarige inwonende kinderen die in dezelfde woning hun 
hoofdverblijf hebben. 

Bij het zogenaamde Lente-akkoord tussen de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en 
Christenunie is op 26 april 2012 afgesproken deze huishoudinkomenstoets in de bijstand te herzien. Als 
uitwerking hiervan is inmiddels de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets door het parlement 
aangenomen en op 18 juli 2012 inwerking getreden, waarbij is bepaald met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2012 de huishoudinkomenstoets af te schaffen. 

Bepalingen in de verordeningen welke de huishoudinkomenstoets raken, komen te vervallen en dienen 
weer in overeenstemming te worden gebracht naar de situatie op 31 december 2011, zijnde de dag voor 
inwerkingtreding van de huishoudinkomenstoets. Na ruim twee jaar is de Wet investeren in jongeren per 1 
januari 2012 al weer ingetrokken. Ook hiermee dient rekening te worden gehouden. Voorts dient de 
huidige verordening toeslagen en verlagingen nog tot 1 januari 2013 van kracht te blijven voor die 
gevallen waarbij afschaffing van de huishoudinkomenstoets leidt tot een achteruitgang van het inkomen. 
Redenen waarvoor is gekozen vooreen nieuwe verordening toeslagen en verlagingen. Hierbij is 
uitgegaan van de verordening welke gold vóór invoering van de Wet investeren in jongeren, deze 
verordening is in 2008 vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen bij de twee overige verordeningen 
strekken ertoe om de huishoudinkomenstoets en de daarmee samenhangende wijziging van definities uit 
de verordeningen te verwijderen. Het betreffen eveneens wetstechnische wijzigingen. 

Middels de brief van 13 juni 2012, met nummer BM1201306, is de raad geïnformeerd over de gevolgen 
van het herzien van de huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2012, zoals het anticiperen op aanpassing van gemeentelijke regelgeving. 

De cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal heeft ingestemd met de noodzakelijke aanpassingen. 
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3. Overwegingen 
Regels met betrekking tot het verhogen of verlagen van de uitkeringsnorm, de verlening van een 
langdurigheidstoeslag alsmede de bevordering van maatschappelijke participatie van schoolgaande 
kinderen dienen bij verordening door de raad te worden vastgesteld. Het betreft een wettelijke opdracht. 

4. Middelen 
De besparingen op de uitkeringslasten die met de huishoudinkomenstoets gemoeid waren, zijn 
teruggedraaid en toegevoegd aan het Inkomensdeel van het WWB-budget. Dit budget vormt weer een 
onderdeel van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Buig). 

5. Risico's 
In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken, dat de uitvoeringskosten die samenhangen met het 
intrekken van de huishoudinkomenstoets voor rekening van gemeenten komen. 
In artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet is opgenomen, dat de regering aangeeft via welke 
bekostigingswijze de financiële gevolgen kunnen worden opgevangen. De regering is van mening dat 
gemeenten voldoende ruimte hebben om eventuele transitiekosten te bekostigen als gevolg van de 
totaalafspraken die met gemeenten zijn gemaakt in het onderhandelaarsakkoord. In deze totaalafspraak 
werden voor de wetsvoorstellen afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentie minimumloon 
(AHK), afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), WWB-maatregelen en het 
wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV) in één keer afspraken gemaakt over de uitvoerings- en 
transitiekosten. Nu de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft en de WWNV controversieel is verklaard, 
resteren in deze afspraak de wetten AHK en de WWIK. Dit is per saldo gunstig voor gemeenten en levert 
gemeenten op termijn een structureel meerjarig voordeel op van 19 miljoen euro voor uitvoeringskosten, 
die zij niet meer hoeven te maken en welke niet uit het gemeentefonds zijn uitgenomen. Gemeenten 
ondervinden nu eenmalig last van het invoeren en afschaffen van de huishoudinkomenstoets, maar 
hebben dus meerjarig voordeel van de overige afspraken. Gelet op vorenstaande is de regering van 
mening hiermee aan artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet te hebben voldaan. Een tijdens de 
parlementaire behandeling ingediende motie om gemeenten te compenseren voor de extra kosten is door 
de Tweede Kamer verworpen. 

6. Aanpak 
De cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal heeft ingestemd met de noodzakelijke aanpassingen. 
Na vaststelling van de verordeningen vindt afkondiging hiervan plaats in de Steenbergse Bode. 

7. Voorstel 
1. De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 - 2 vast te stellen. 
2. De Verordening tot 1e wijziging van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 

2012 vast te stellen. 
3. De Verordening tot 1e wijziging van de Verordening bevordering van maatschappelijke 

participatie schoolgaande kinderen 2012 vast te stellen. 
4. De inwerkingtreding van deze verordeningen te bepalen op 1 oktober 2012 met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2012. 
5. De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 per 1 januari 2013 in te 

trekken. 
6. De verordeningen te publiceren op de website van de gemeente Steenbergen en in de 

Steenbergse Bode. 
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