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Onderwerp:  

WWB-verordeningen (maatregel, bestuurlijke boete, handhaving) 

 

 

Wij stellen voor:  

De volgende verordeningen in te trekken: 

a. Maatregelverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

b. Maatregelverordening Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2012 

c. Handhavingsverordening WWB en WIJ ISD Bollenstreek 2009 

 

De vier ter inzage gelegde verordeningen vast te stellen: 

a. Maatregelenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 

b. Maatregelenverordening Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013 

c. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2013 

d. Handhavingsverordening WWB, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

1. Wet werk en bijstand (Wwb) 

2. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze 

Werknemers (IOAW) 

3. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen (IOAZ) 

4. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 

 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en 

treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (verder 

Fraudewet) in werking. 

 

De Fraudewet bepaalt dat fraude met uitkeringen veel zwaarder wordt bestraft. 

Mensen die onjuiste informatie verstrekken over hun inkomsten of vermogen krijgen 

een boete opgelegd van het college (Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek). Deze 

boete bedraagt 100% van het gefraudeerde bedrag en 150% in het geval van recidive.  

 

Om aan de nieuwe wet te voldoen moeten de volgende verordeningen vastgesteld 

worden: 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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a. Maatregelenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 

b. Maatregelenverordening Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013 

c. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2013 

d. Handhavingsverordening WWB, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013 

 

Binnen de Fraudewet is ruimte voor lokaal beleid. Ter kennisname worden de 

beleidsregels Fraudewet toegestuurd.  

 

De verordeningen sluiten aan bij de strakkere visie op de sociale zekerheid. De 

minister wil voorkomen dat het maatschappelijk draagvlak onder de sociale zekerheid 

verdwijnt. De middelen hiervoor zijn strenger controleren op misbruik van 

uitkeringen en misbruik strenger te bestraffen. 

De uitgangspunten zijn:  

- Fraude mag nooit lonen 

- Werken moet lonen 

- Aansluiten bij huidig beleid (hoogwaardige handhaving) 

 

Argumenten: 

1. Fraudewet treedt op 1 januari 2013 in werking. 

Om in 2013 mensen die de inlichtingenplicht schenden een bestuurlijke boete 

op te kunnen leggen is het noodzakelijk om de verordeningen aan te passen 

en de verordening bestuurlijke boete vast te stellen. 

De Handhavingsverordening is technisch aangepast aan de nieuwe wet. 

 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

De ISD Bollenstreek voert de wet uit binnen hun bestaande formatie. 

 

Communicatie/Participatie: 

ISD Bollenstreek zal haar cliënten op de hoogte brengen van de gevolgen van de 

nieuwe verordeningen. 

 

Urgentie: 

De Fraudewet treedt op 1 januari 2013 in werking. De verordeningen treden met 

terugwerkende kracht in werking, maar het is aan te raden de verordeningen zo snel 

mogelijk vast te stellen en te publiceren.  
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Kanttekeningen: 

1. Het drie maanden stopzetten van een uitkering kan gevolgen hebben voor 

kinderen. 

In de verordening wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 

minderjarige kinderen in een huishouden. Kinderen mogen nooit het 

slachtoffer worden van het gedrag van hun ouders.  

De ISD Bollenstreek stopt in dat geval alleen in de eerste maand de volledige 

uitkering, in de tweede en derde maand wordt rekening gehouden met de 

beslagvrije voet en wordt 80% van de uitkering uitgekeerd.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Maatregelenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013  

- Maatregelenverordening Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013  

- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2013  

- Handhavingsverordening WWB, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2013 

- Notitie ISD Bollenstreek dd 18-12-2012 inzake advies cliëntenraad mbt de fraudewet en diverse verordeningen 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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