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Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 17  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:            Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo    
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: L.M.Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  De “Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente 
                                              Tynaarlo” vaststellen 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Wet werk en bijstand (WWB) is op 1 januari 2004 ingevoerd. De WWB is de wet die in Nederland de 
ondersteuning bij arbeidsinschakeling en financiële bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander 
inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze wet. Deze wet maakt het noodzakelijk dat de gemeente een aantal verordeningen vaststelt 
waaronder de Afstemmingsverordening. Deze is door de gemeenteraad in oktober 2004 vastgesteld. 
Jurisprudentie en de doorontwikkeling van beleid maken het noodzakelijk dat deze verordening wordt 
aangepast en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
De volgende wijziging wordt voorgesteld:  
 
Opnemen in de Afstemmingsverordening de mogelijkheid om af te stemmen bij schending van de 
verplichtingen ex art. 55 WWB in de Re-integratieverordening.  
Het niet voldoen aan de overige verplichtingen ex art. 55 WWB is per abuis niet als afstemwaardige 
gedraging in onze Afstemmingsverordening opgenomen. In deze omissie moet worden voorzien, middels 
opname in artikel 10 van de Afstemmingsverordening. Dit betreft verplichtingen die strekken tot 
arbeidsinschakeling, dan wel die verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bijstand 
of die strekken tot zijn vermindering of beëindiging. Middels het opnemen van de schending van de 
verplichtingen ex art. 55 Wet werk en bijstand in de Afstemmingsverordening wordt het huidige vacuüm 
weggenomen in de keten van rechten, verplichtingen en afstemming.   

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Per 1 januari 2010 is de 
“Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo” van kracht.  
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Financiële consequenties 

Het wijzigen van de Afstemmingsverordening heeft geen financiële gevolgen.                                                                   

Adviezen 

Het voorstel en de verordening is in overleg met de afdeling Juridische Zaken van de ISD-AAT opgesteld. 
 
 
Gevraagd besluit 
 
De “Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo” vaststellen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 


