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Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 21  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:                           Verordening Langdurigheidtoeslag 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 “Verordening Langdurigheidtoeslag gemeente Tynaarlo”  
                                              vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente Tynaarlo heeft beleidsmaatregelen die voortvloeien uit het beleid Werk, Inkomen en 
Inkomensondersteuning en het beleid Maatschappelijke Ondersteuning: een integrale aanpak voor de 
(financiële) problemen van kwetsbare groepen binnen onze gemeente. Op 22 mei 2007 is de nota 
‘Meedoen Mogelijk Maken’ vastgesteld door de gemeenteraad waarin de kaders van deze 
beleidsmaatregelen staan beschreven. Bij de vaststelling van de nota is afgesproken dit beleid in 2009 te 
evalueren. Deze evaluatie is op 13 oktober jl. door de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft 
ingestemd met de adviezen voor het herijken van het beleid zoals verwoord in de adviesnotitie ‘Wijzigen 
beleid Meedoen Mogelijk Maken’. Dit betekent dat de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente 
Tynaarlo moet worden vastgesteld.  
 
De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2009 ingestemd met de volgende beleidswijzigingen: 
Aanbeveling  Uitwerking 
Verruiming  
Langdurigheidstoeslag 

- De refertetermijn in de langdurigheid verlagen van vijf naar drie jaar. 
- De inkomensgrens verhogen van 100 % naar 120 %, aansluitend op de  
  overige minimaregelingen. 
- Het begrip “ontbrekend arbeidsmarktperspectief” loslaten. 
- Per 1 januari 2010 de bedragen vaststellen op: voor gehuwden € 498,-,  
  voor alleenstaande ouders € 447,- en voor alleenstaanden € 349,- (peil   
  2009).  
- De hoogte van de langdurigheidstoeslag - vanwege de nullijn 2009 - in  
  2010 niet verhogen (geen indexering). 

 
Deze wijzigingen van beleid zijn verwerkt in de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 
zoals die nu ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  
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Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Per 1 januari 2009 is de Verordening 
Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo van kracht. Er zijn geen juridische gevolgen als gevolg van de 
inwerkingtreding met terugwerkende kracht.  

Financiële consequenties 

In de raadsvergadering op 13 oktober 2009 is de gemeenteraad geinformeerd over de financiële 
gevolgen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de financiële gevolgen. 

Adviezen 

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


