
 

*Z0145643F37*  

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-12-13105 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3414  

B&W-besluit   23-10-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    15-11-2012 

Agendanummer   9d     

 

Onderwerp:  

WWB Verordeningen (toeslagen- en langdurigheidstoeslag) 

 

Wij stellen voor:  

De volgende verordeningen in te trekken: 

a. de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012. 

b. de Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012. 

 

De twee ter inzage gelegde verordeningen vast te stellen: 

a. de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012-2013. 

b. de Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013. 

 

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. Een van 

de grote wijzigingen was de invoering van de ‘huishoudinkomenstoets’ met de 

daarbij behorende nieuwe definitie van het ‘gezin’.  

 

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat deze wijzigingen weer worden 

teruggedraaid. Besloten is om de huishoudinkomenstoets af te schaffen met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Om die reden is de Wwb opnieuw 

gewijzigd. 

 

Gevolg hiervan is dat twee verordeningen die onlangs, 21 juni 2012, door uw 

gemeenteraad zijn vastgesteld, opnieuw moeten worden aangepast aan de nieuwe 

WWB. Het gaat om de volgende twee verordeningen: 

- Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

- Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 
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De wijzigingen van de verordeningen worden in dit voorstel beschreven. Om 

praktische redenen is er voor gekozen om bedoelde verordeningen in te trekken en 

nieuwe verordeningen vast te stellen, zoals aangegeven in het voorgestelde besluit. 

 

Argumenten: 

1. De voorgestelde wijzigingen van de verordeningen betreffen technische 

aanpassingen. 

2. Het amendement, ingediend door PvdA en Hillegom Progressief, is 

overgenomen in de nieuwe verordening langdurigheidstoeslag. 

3. Terugkeer naar de ‘oude’ definitie van gezin en afschaffing van de 

huishoudinkomenstoets 

Vanaf 1 januari 2012 gold een nieuwe definitie voor het ‘gezin’. Daardoor behoorden 

tot één gezin: alle meerderjarige personen die met hun meerderjarige (eigen of 

aangetrouwde [klein])kinderen in één huis woonden. Of dit gezin recht had op één 

(gezamenlijke) bijstandsuitkering hing af van het gezamenlijke inkomen en vermogen 

van alle (meerderjarige) gezinsleden; de huishoudinkomenstoets. 

 

Door de afschaffing van de huishoudinkomenstoets is het recht op bijstand nu niet 

meer gekoppeld aan de status van het ‘gezin’, maar aan de status van ‘alleenstaande, 

alleenstaande ouder of gehuwden’. Dezelfde definities als vóór 1 januari 2012 

worden weer gebruikt. 

 

Gevolg is dat meerderjarige, thuiswonende kinderen en hun ouders voor de 

bijstandsverlening niet langer tot hetzelfde gezin behoren. Dat betekent dat zij (net 

als voor 1 januari 2012) ieder afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen maken op 

bijstand. 

 

Consequentie daarvan is vervolgens dat de ouder(s) en hun thuiswonende, 

meerderjarige kinderen volgens artikelen 25 en 26 van de Wwb de algemeen 

noodzakelijke kosten van het bestaan in beginsel kunnen delen met elkaar, wanneer 

het inkomen van deze kinderen boven een wettelijk normbedrag (€ 604,15 per 

maand, in 2012) uitkomt. 

 

4. De verordeningen moeten met terugwerkende kracht worden aangepast om 

niet in strijd te zijn met rijkswetgeving.  

De Wwb is door de ‘Wet afschaffing huishoudinkomenstoets’ met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2012 gewijzigd. Daarom zijn de beide verordeningen, 

vastgesteld op 21 juni 2012, op bepaalde onderdelen in strijd met rijkswetgeving. De 

aangepaste verordeningen moeten daarom met terugwerkende kracht worden 

toepast.  

 

5. De verordeningen bevatten een overgangsrecht. 

Voor een (zeer beperkte) groep personen dat voordeel heeft van de 

huishoudinkomenstoets blijft deze nog van toepassing tot uiterlijk 1 januari 2013. 
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Financiële dekking: 

De nieuwe verordeningen hebben geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie/Participatie: 

De cliëntenraad heeft op 13 september 2012 advies uitgebracht. Het advies luidt als 

volgt:  

De cliëntenraad heeft op 11 september 2012 vergaderd over de aanpassingen van de 

Toeslagenverordening WWB en de Verordening langdurigheidstoeslag. Dit i.v.m. 

afschaffen van de huishoudtoets. De cliëntenraad stemt in met aanpassing van beide 

verordeningen. 

 

De nieuwe verordeningen bekendmaken in het Witte Weekblad. De verordeningen 

worden geplaatst op www.overheid.nl. 

 

Urgentie: 

De verordeningen worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 

- Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (06) 10652128 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

