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Geachte leden van de raad, 
 
Op 9 november 2011 heb ik u, vooruitlopend op de vaststelling van de aanscherping van de Wet werk 
en bijstand, het voorstel tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand gestuurd. Dit voorstel was 
technisch van aard en hebt u vastgesteld. 
Op basis van de vastgestelde Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 zijn de verordeningen 
aangepast. Ik stuur u hierbij de nieuwe verordeningen met de vraag om deze verordeningen voor  
1 juli 2012 vast te stellen. Per 1 juli 2012 verloopt het overgangsrecht. 
 
Het dagelijks bestuur is op 8 maart 2102 akkoord gegaan met de voorgestelde verordeningen.    
 
Ik vraag u de volgende verordeningen in te trekken 

1. de maatregelenverordening ISD Bollenstreek 2004 
2. de maatregelenverordening  IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2010 
3. de toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2010 
4. de verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2009,zoals deze gewijzigd zijn 

bij Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping WWB.  
 
en de volgende verodeningen vast te stellen: 

1. de maatregelenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 
2. de maatregelenverordening  IOAW,IOAZ ISD Bollenstreek 2012 
3. de toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 
4. de verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 
5. de verordening participatie schoolgaande kinderen WWB ISD Bollenstreek 2012  

 
Bij deze brief ontvangt u het voorstel aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek inclusief de 
bovengenoemde conceptverordeningen en het advies van de cliëntenraad van 15 maart 2012.  
       
Met vriendelijke groet, 
het dagelijks bestuur van de 
ISD Bollenstreek, namens deze, 
 
 
R.J. (Robert) ’t Jong 
directeur 
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