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Onderwerp:  

Aangepaste verordeningen Wwb 2012 

 

 

Wij stellen voor:  

De volgende verordeningen, zoals deze gewijzigd zijn bij raadsbesluit tijdelijke regels 

aanscherping WWB, in te trekken: 

a. de maatregelenverordening ISD Bollenstreek 2004 

b. de maatregelenverordening  IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2010 

c. de toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2010 

d. de verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2009 

 

Vast te stellen de vijf bijgevoegde conceptverordeningen: 

a. de maatregelenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

b. de maatregelenverordening  IOAW,IOAZ ISD Bollenstreek 2012 

c. de toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

d. de verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 

e. de verordening participatie schoolgaande kinderen WWB ISD Bollenstreek 2012  

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Wet werk en bijstand (Wwb) 

- Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

 werkloze Werknemers (IOAW) 

- Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

 gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 

- Wetsontwerp voor aangescherpte Wwb 

 

 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (Wwb) gewijzigd en de Wet 

investeren in jongeren (Wij) ingetrokken. De verordeningen die gebaseerd zijn op de 

Wwb moeten worden aangepast en de verordeningen Wij vervallen van rechtswege.  
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Er is één nieuwe verordening toegevoegd, waarin is bepaald onder welke voorwaarden 

ouders met schoolgaande kinderen in aanmerking kunnen komen voor bijzondere 

bijstand. In de gewijzigde Wwb is aangegeven dat dit in een verordening moet 

worden vastgelegd. 

 

Een voorstel tot wijzigen van de participatieverordening ISD Bollenstreek 2010 wordt 

naar verwachting in de tweede helft van 2012 opgesteld en aan de raad voorgelegd. 

 

Argumenten:  

a.  Om praktische redenen is er voor gekozen om deze verordeningen in te trekken 

en nieuwe verordeningen vast te stellen, zoals aangegeven in het voorgestelde 

besluit. 

b.  Door het intrekken van de Wij vervallen de op deze wet gebaseerde 

verordeningen van rechtswege. De Wwb-verordeningen moeten zodanig worden 

aangepast dat ook de jongeren tot 27 jaar weer onder de werking van de 

verordeningen vallen. 

c.  De nieuwe Wwb schrijft voor dat de gemeenteraad verordeningen vast moet 

stellen.  

d.  De wetswijziging is aangegrepen om de verordeningen technisch en beleidsmatig 

aan te passen en te actualiseren. Met uitzondering van de verordening 

participatie schoolgaande kinderen Wwb ISD Bollenstreek 2012. Die verordening 

geeft het tot en met heden gevoerde beleid ongewijzigd weer. 

e.  De beleidsmatige aanpassingen zijn grotendeels ingegeven door overwegingen 

van uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid. Ook is rekening gehouden met 

ontwikkelingen in de jurisprudentie en met de ‘geest van de wet’, de gedachten 

die ten grondslag lagen aan de nieuwe Wwb. Zie bijlage 1 voor uitgebreide 

toelichting overwegingen. 

f.  De maatregelen bij het tekortschieten van de arbeidsverplichtingen (niet 

voldoen aan de sollicitatieverplichting of passend werk niet accepteren) zijn 

verhoogd. Zie bijlage 2 voor overzicht van de gewijzigde maatregelen. 

 

Financiële dekking: 

De nieuwe verordeningen hebben geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie/Participatie: 

Advies cliëntenraad 

Voorgesteld wordt om de adviezen van de cliëntenraad niet over te nemen. Het advies 

van de cliëntenraad en de argumentatie van de ISD waarom de adviezen niet worden 

overgenomen, zijn toegevoegd aan de stukken. 

 

Publicatie 

Het vaststellen van de verordeningen is publicatieplichtig. Na het vaststellen van 

onderhavige verordeningen door de gemeenteraad wordt het besluit op de 

gebruikelijke wijze gepubliceerd. 
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Urgentie: 

De verordeningen moeten voor 1 juli 2012 vastgesteld zijn door de gemeenteraad. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bijlage 1: Argument E: Uitgebreide toelichting overwegingen   

- Bijlage 2: Argument F: Overzicht van gewijzigde maatregelen 

- Notitie ISD dd 19-03-2012 iz verordeningen 2012 (incl. verordening) 

- Brief ISD dd 19-03-2012 iz diverse verordeningen ISD Bollenstreek 2012 

- Advies Cliëntenraad iz wijzigingsvoorstellen verordeningen ISD Bollenstreek 

Informatie bij: mw. M.Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

