
 

Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:                           Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren 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 Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren      
                                              gemeente Tynaarlo”vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Memo “Invoering Wet Investering jongeren”(bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is op 1 oktober 2009  in werking getreden. De uitvoering van deze 
wet ligt bij de gemeenten. De opdracht aan de gemeenten is om vanaf 1 oktober 2009 een werk- of 
leeraanbod - of een combinatie van beide - aan te bieden aan jongeren onder 27 jaar, die een aanvraag 
doen voor een uitkering Wet werk en bijstand (WWB). De gemeenteraad heeft de wettelijke opdracht om 
nadere regels rondom deze WIJ vast te stellen in verordeningen. Er moeten vijf verordeningen worden 
vastgesteld waaronder de Verordening Werkleeraanbod.  
 
Deze verordening benoemt de mogelijke inhoud van het werkleeraanbod. De gemeente is 
verantwoordelijk om een aanbod te doen aan jongeren, zodat zij terug keren naar de arbeidsmarkt. De 
gemeenteraad geeft met de verordening het college de opdracht om jaarlijks een beleidsplan op te 
stellen. In dit plan laat het college zien welke vormen van een werkleeraanbod de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo kan inzetten voor de verschillende groepen jongeren.   

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Bij vaststelling is de  
Afstemmingsverordening WWB gemeente Tynaarlo per 1 januari 2010 van kracht. 

Financiële consequenties 

De kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de WIJ bestaan uit het aanbod van een werkleeraanbod en 
een inkomensvoorziening. De kosten van het werkleeraanbod wordt zoals in de huidige situatie bekostigd 
vanuit het Werk-deel van de WWB. De kosten voor de inkomensvoorziening wordt zoals in de huidige 
situatie bekostigd vanuit het Inkomensdeel van de WWB. Deze kosten werden voor de inwerkingtreding 
van de WIJ ook al gemaakt, er zijn dus geen financiële wijzigingen door de invoering van de WIJ.   
 
 
 



 

Adviezen 

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

Gevraagd besluit 

 
De “Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo” vaststellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


