
gemeente Steenbergen 
ii i in 1111 ii ii 11 it ii ii 

BM1200977 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Stabiliteitsprogramma Nederland 

Steenbergen; 9 mei 2012 

Aan de Raad, 

Gelet op de recente ontwikkelingen in de landelijke politiek, hetgeen heeft geresulteerd in het 
Stabiliteitsprogramma Nederland van april 2012, wordt u onderstaand geïnformeerd over de gevolgen 
hiervan voor het sociaal domein. 

In het stabiliteitsprogramma wordt aangegeven dat een aantal punten uit het Regeer- en gedoogakkoord, 
dat als doel heeft om het begrotingstekort in 2015 met in totaal 18 miljard te verlagen, komt te vervallen. 
Naast het beperken van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget in de zorg, de 
preventie/palliatieve zorg, de eigen bijdrage GGZ alsmede de bezuiniging op passend onderwijs, wordt 
ook de huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand (WWB) teruggedraaid. 
Hoe dit laatste zal uitpakken is thans nog niet bekend. Voor het terugdraaien hiervan is in ieder geval een 
wetswijziging vereist. De huishoudinkomenstoets staat al sedert 1 januari 2012 in de wet voor nieuwe 
aanvragen om bijstand. Voor het bestaande uitkeringsbestand van 31 december 2011 geldt een 
overgangstermijn tot 1 juli 2012. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal gemeenten zo snel mogelijk informeren over 
de gevolgen van het zogeheten 'wandelgangenakkoord' voor de huishoudinkomenstoets. 
Uit contacten met het ministerie is gebleken, dat de staatssecretaris binnen een week een brief aan de 
gemeenten zal versturen met meer informatie. Deze brief is op 14 mei 2012 onderwerp van gesprek in het 
Uitvoeringspanel gemeenten, waarin ook de VNG en Divosa zitting hebben. 
Vooruitlopend op de duidelijkheid die de brief en dat overleg moet opleveren, zijn de activiteiten rond de 
herbeoordeling van het bestaande uitkeringsbestand met betrekking tot de huishoudinkomenstoets door 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal opgeschort. 
Nieuwe gevallen die nu al onder de huishoudinkomenstoets vallen, worden afgehandeld volgens de 
huidige stand van zaken. Er is immers nog te veel onduidelijkheid over een eventuele wetswijziging en 
per wanneer deze in zal gaan. 
De overige WWB-maatregelen die in december 2011 door het parlement zijn aangenomen, blijven 
onverkort overeind. 

Het is evenmin duidelijk wat er gaat gebeuren met de transities AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Wet 
werken naar vermogen. 

Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV) is donderdag 26 april 2012 niet in stemming 
gebracht. De Tweede Kamer beslist na het meireces over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 
De vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer gaan op korte termijn inventariseren welke 
wetsvoorstellen nog aanhangig zijn en maken een lijst met mogelijk controversiële onderwerpen. 
De Kamercommissies moeten uiterlijk 24 mei 2012 deze lijst hebben vastgesteld. De voorstellen van alle 
Kamercommissies worden tijdens de plenaire vergadering van 29 mei 2012 in stemming gebracht. Om 
een onderwerp controversieel te verklaren is een Kamermeerderheid nodig. 

De basis van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), één regeling voor de gehele onderkant van de 
arbeidsmarkt, wordt breed gedragen binnen vrijwel alle politieke partijen. De nu soms felle discussies 
over de Wwnv gaan vooral over de invulling van specifieke onderdelen. 



Alle zaken die verband houden met de herstructureringsfaciliteit Wsw worden, totdat duidelijk is of en 
welke besluitvorming hierover in het kader van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) gaat plaatsvinden, 
vooralsnog gecontinueerd. 
Het herstructureringsplan is vooral gericht op verbetering van de exploitatie en vernieuwing van de 
huidige uitvoeringsstructuur. Deze plannen staan grotendeels los van de werking van de Wwnv en 
kunnen dus hoe dan ook door de gemeenten / WVS-groep worden opgepakt. 
Gemeenten kunnen hun aanvragen om in aanmerking te komen voor de herstructureringsfaciliteit blijven 
indienen. Gegeven de omstandigheden is besloten de termijn voor indiening tot 1 juni 2012 te verlengen. 
Wel heeft het Ministerie van Financiën bevestigd dat de voor 2013 geplande bezuiniging van 100 miljoen 
op de sociale werkvoorziening is geschrapt. 

Wij hopen u hiermee thans voldoende te hebben geïnformeerd. Over nieuwe ontwikkelingen 
dienaangaande houden wij u op de hoogte. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

r. J.M.W.H. Leloux ) 
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