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Z-13-19185 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4856  

B&W-besluit   15-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

Verordening Persoonsondersteunend budget, ISD Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 in te 

trekken; 

2.  de Verordening Persoonsondersteunend budget WWB ISD Bollenstreek 2014 

vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

-   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 

-  Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

 

Doelstelling:  

Programma 2: Maatschappij 

Prestatieveld 2.1: Sociaal Domein 

Uitvoering geven aan het nieuwe minimabeleid dat uitgaat van eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

 

Inleiding: 

In de vergadering van 23 januari 2014 heeft u positieve gevoelens geuit over het 

voorstel van de ISD Bollenstreek om het minimabeleid aan te passen, zoals verwoord 

in de notitie ‘kanteling minimabeleid’. Het beleid past binnen het wettelijke kader van 

de Wet werk en bijstand. De Verordening Persoonsondersteunend budget ISD 

Bollenstreek 2014 is hiervan de technische uitwerking.  
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Argumenten: 

1.1.  De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om verordeningen in te trekken en vast 

te stellen.  

 

1.2.  De verordening van het Persoonsondersteunend budget vervangt een 

verordening en twee regelingen 

De verordening Langdurigheidstoeslag, de regeling chronisch zieken, gehandicapten 

en ouderen en de regeling sportieve en culturele activiteiten komen te vervallen. De 

budgetten die hiervoor gereserveerd waren, gaan over naar de uitvoering van de 

verordening POB. 

 

Voor thuiswonende kinderen blijft de verordening participatie schoolgaande kinderen 

gelden. Kinderen uit een huishouden met een laag inkomen kunnen € 200 krijgen 

voor culturele of sportieve activiteiten buitenshuis, bijvoorbeeld voor een 

museumbezoek, schoolreisje of sportvereniging.  

 

2.1.  Met deze verordening kan het Persoonsondersteunend budget toegekend 

worden aan mensen die hier recht op hebben. 

Met het nieuwe minimabeleid gaat de ISD Bollenstreek rekening houden met wat 

mensen zelf hebben gedaan om uit hun uitkeringssituatie te komen. Mensen die niet 

(meer) kunnen werken en ontheven zijn van hun arbeidsverplichting komen ook in 

aanmerking voor het Persoonsondersteunend budget.   

 

Op grond van de verordening wordt een jaarlijkse bedrag toegekend: 

€ 600 voor alleenstaande (ouders)  

€ 900 voor gehuwden 

 

2.2. Mensen die geen zicht hebben op inkomensverbetering komen in aanmerking 

voor het POB.  

Het Persoonsondersteunend budget is bedoeld voor mensen die minimaal 12 

maanden leven van een bijstandsuitkering of een inkomen hebben tot 110% van het 

sociaal minimum (in 2014 is dat voor een alleenstaande € 990,85) en geen uitzicht 

hebben op inkomensverbetering.  

 

Het gaat hier om mensen die (gedeeltelijk) zijn uitgesloten van een 

arbeidsverplichting, ze hoeven niet te zoeken naar een baan, of mensen met een 

baan, maar niet meer kunnen verdienen dan 110% van het sociaal minimum. 

 

Financiële dekking: 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties, de gevolgen passen binnen de 

ramingen in de begroting 2014 van de ISD Bollenstreek.  
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Participatie: 

De cliëntenraad van de ISD Bollenstreek heeft eerder advies uitgebracht over het 

minimabeleid dat in januari in de raad is besproken. 

 

Urgentie: 

Op 1 juli 2014 treedt het minimabeleid in werking en de verordening is nodig om het 

minimabeleid uit te voeren.  

 

Kanttekeningen: 

De Participatiewet kan leiden tot nieuwe aanpassing van de verordening. 

De verwachting is dat op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt. Dit kan 

leiden tot nieuwe aanpassingen van de verordening POB en het minimabeleid. Echter 

toekomstige veranderingen zijn geen reden om niet op 1 juli 2014 te starten met het 

nieuwe minimabeleid. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening Persoonsondersteunend budget WWB ISD Bollenstreek 2014 

- Verordening Langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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Nr.     3. Bestuur\4856 

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   9 

 

 

Onderwerp: 

Verordening Persoonsondersteunend budget, ISD Bollenstreek 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 35 en 36 van de WWB en artikel 108 van de 

Gemeentewet, 

 

besluit:  

1.  De Verordening Langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 in te 

trekken. 

2.  De Verordening Persoonsondersteunend budget WWB ISD Bollenstreek 2014 

vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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