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Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 18   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:                          Toeslagenverordening 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 “Toeslagenverordening 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 Toeslagenverordening. 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 twee wijzigingen worden voorgesteld:  
 

1. Wijziging artikel 9 in de Toeslagenverordening, anticumulatie, ter voorkoming van 
bijstandsnormen lager dan 50 %. 

De toeslagenverordening kent een toeslag van 10 % indien belanghebbende hogere bestaanskosten 
heeft vanwege het niet kunnen delen van die kosten met een ander, terwijl tegelijkertijd een verlaging van 
20 % wordt toegepast indien diezelfde belanghebbende lagere algemeen bestaanskosten heeft als 
gevolg van het niet aanhouden van een woning dan wel het niet hebben van woonkosten. Dit leidt voor 
een alleenstaande tot een bijstandsnorm van 40 %. De Centrale Raad van Beroep acht het niet juist om 
de lagere bestaanskosten (lees: woonsituatie) tweemaal mee te wegen bij het vaststellen van de norm. 
Het verdient de aanbeveling om dit te repareren. Reparatie kan eenvoudig door in de verordening vast te 
leggen dat een samenloop van toeslagen en verlagingen niet kan leiden tot een bijstandsnorm van 
beneden de 50 % van het minimum loon. Wijziging van de anticumulatiebepaling voorkomt dat de 
bijstandsnorm voor alleenstaanden beneden de 50 % van het minimumloon zakt. Met 50 % wordt iemand 
zonder woonlasten geacht te kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.       
 

2. Afschaffen artikel 8 – de schoolverlaterskorting – in de Toeslagenverordening 
De schoolverlaterskorting is achterhaald omdat ook met iedere schoolverlater meteen een 
trajectovereenkomst gesloten wordt door ISD-AAT.   
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Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Per 1 januari 2010 is de 
Toeslagenverordening WWB gemeente Tynaarlo van kracht.  

Financiële consequenties 

Bij de wijziging van de Toeslagenverordening (voorkoming bijstandsnorm lager dan 50 %) is berekend  
wat de wijziging van de anticumulatie voor financieel gevolg heeft. Uitgaande van de gegevens van  
februari 2009 brengt het voor de gemeente Tynaarlo extra kosten met zich mee ter hoogte van € 12.013,-  
per jaar. Echter, het financiële gevolg is niet relevant, nu de Centrale Raad van Beroep ons vigerend  
beleid als onrechtmatig kwalificeert en er dus geen keuze is in het wel of niet aanpassen van de  
Toeslagenverordening. Dit betekent dat het tekort op het Inkomensdeel (I-deel waarvan de uitkeringen  
worden betaald) toeneemt. Echter, met ons tekort op het I-deel komt de gemeente Tynaarlo in  
aanmerking voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) waarmee gemeenten het tekort op het I-deel  
van het rijk vergoed krijgen tot een eigen risico van 10%.  
 
Bij de andere wijziging van de Toeslagenverordening (schoolverlaterskorting afschaffen) zijn de financiële 
gevolgen bescheiden te achten: in 2008 betrof het ISD breed slecht zeven uitkeringsgerechtigden.          

Adviezen 

Het voorstel en de verordening is in overleg met de afdeling Juridische Zaken van de ISD-AAT opgesteld. 

Gevraagd besluit 

De “Toeslagenverordening 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. 


