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Raadsvergadering 21 februari 2012  agendapunt 11   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 februari 2012  
 
Onderwerp:                       Vaststellen Verordeningen naar aanleiding van wetswijzigingen Wet  
                                          werk en bijstand (Wwb) 2012   
Portefeuillehouder:           de heer H.H. Assies   
Behandelend ambtenaar: mevrouw L.M. de Vries - Bonnema 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 854 
E-mail adres:                    l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:             Vaststellen van de volgende vier verordeningen: 
                                         -   Toeslagenverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012  
                                         -   Afstemmingsverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 
                                         -   Meedoenverordening gemeente Tynaarlo 2012  
                                         -   Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluiten:  
    1.  Toeslagenverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 (bijgevoegd) 
    2.  Afstemmingsverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 (bijgevoegd) 
    3.  Meedoenverordening gemeente Tynaarlo 2012 (bijgevoegd) 
    4.  Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 (bijgevoegd) 
-   Overzichtstabel met de wijzigingen in de voorgelegde raadsbesluiten (bijgevoegd) 
-   Informatiememo ‘wetswijzigingen WWB 2012’ (bijgevoegd) 
-   Plan van aanpak Intergemeentelijke Sociale Dienst voor doorvoeren wijzigingen WWB 2012,  
    ‘Moeders wil is wet’(ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Wet werk en bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werknemers (IOAW) en de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen 
Zelfstandigen (IOAZ) zijn op 1 januari 2004 ingevoerd. De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is 
op 1 januari 2005 ingevoerd. De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is op 1 oktober 2009 ingevoerd.  
 
De WWB, IOAW, IOAZ, WIJ en WWIK zijn de wetten die in Nederland de ondersteuning bij 
arbeidsinschakeling en financiële bijstand regelen voor mensen die te weinig inkomen en ook te weinig 
vermogen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.  
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Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten, de gemeente Tynaarlo heeft de 
uitvoering neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Diens (ISD) die is gevestigd in Werkplein 
Baanzicht in Assen. Deze wetten maken het noodzakelijk dat de gemeenteraad een aantal verordeningen 
vaststelt: de gemeenteraad is verantwoordelijk voor de vaststelling van verordeningen. 
 
Met ingang van 1 januari 2012 heeft de wetgever een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet werk en 
bijstand (WWB) en wordt de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) ingetrokken. Dit maakt het noodzakelijk 
dat een aantal verordeningen worden gewijzigd en een aantal worden ingetrokken. Een overzicht van de 
wijzigingen in de Afstemmingsverordening, Toeslagenverordening, Verordening Meedoenpremies en 
Verordening Langdurigheidstoeslag is als bijlage van dit voorstel toegevoegd.   
 
De verordeningen: 

- Handhavingsverordening WWB-WIJ Tynaarlo 2011 
Alle WIJ verordeningen vervallen van rechtswege en dus ook de toevoeging WIJ in de 
Handhavingsverordening. 

 
- Toeslagenverordening WWB Tynaarlo 2011 

Deze moet gewijzigd worden n.a.v. de wetswijzigingen WWB 2012 en wordt nu aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  
 

- Afstemmingsverordening WWB Tynaarlo 2011 
Deze moet gewijzigd worden n.a.v. de wetswijzigingen WWB 2012 en wordt nu aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  
 

- Maatregelenverordening WIJ Tynaarlo 2011 
Alle WIJ verordeningen vervallen van rechtswege. 
 

- Verordening Cliëntenparticipatie WWB-WSW-WIJ 2009 
Alle WIJ verordeningen vervallen van rechtswege en dus ook de toevoeging WIJ in de Verordening 
Cliëntenparticipatie. 
 

- Verordening Meedoenpremies Tynaarlo 2011 
Deze moet gewijzigd worden n.a.v. de wetswijzigingen WWB 2012 en wordt nu aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  
 

- Verordening Langdurigheidstoeslag Tynaarlo 2009 
Deze moet gewijzigd worden n.a.v. de wetswijzigingen WWB 2012 en wordt nu aan de gemeenteraad 
voorgelegd.  
 

- Re-integratieverordening WWB Tynaarlo 2011 
De re-integratieverordening WWB hoeft niet te worden aangepast. Er moet een verlaging van de leeftijd 
vanaf 18 jaar worden doorgevoerd in verband met de jongeren die vanaf 2012 weer onder de WWB 
vallen. In de huidige verordening is geen leeftijdsgrens genoemd. Aanpassen is dus niet nodig vanwege 
intrekking van de WIJ. 
 

- Werkleeraanbod WIJ Tynaarlo 2011 
Alle WIJ verordeningen vervallen van rechtswege. 
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Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Bij vaststelling zijn de Verordeningen per  
1 januari 2012 van kracht.  
 
De landelijke wetgeving is vanaf 1 januari 2012 in werking getreden, besluitvorming heeft in de 1e kamer 
op 20 december 2011 plaatsgevonden. Het raadsvoorstel en de bijbehorende raadsbesluiten worden in 
februari 2012 aangeboden, omdat de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in opdracht van de 
gemeente Tynaarlo na 20 december 2011 op zoek is gegaan naar compensatiemogelijkheden voor de 
gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Hiervoor heeft de ISD tijd nodig gehad nadat de wijzigingen op de 
Wet in werking zijn getreden evenals voor de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zodat die nu 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties.  

Adviezen 

Advies van de afdeling Juridische Zaken ISD-AAT en de gemeentelijke afdeling juridische zaken bij de 
totstandkoming van de verordeningen zoals die nu worden voorgelegd.   
 
De verordeningen kunnen met terugwerkende kracht worden vastgesteld: 1 januari 2012. De Wet werk 
en bijstand is met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd en de gewijzigde nieuwe verordeningen sluiten 
daar op aan. De wijzigingen in de Wet werk en bijstand zijn leidend en laten weinig ruimte voor eigen 
beleid. Alleen de maatregel voor jongeren die niet willen meewerken aan hun plan van aanpak 
wordt nadrukkelijk vastgelegd in de Verordening. De Wet investeren in Jongeren is ingetrokken. Het 
maatregelregime voor jongeren wordt daardoor weer opgenomen in de Verordening Wet werk en 
bijstand.  

Gevraagd besluit 

Vaststellen van de volgende vier verordeningen: 
-   Toeslagenverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 
-   Afstemmingsverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 
-   Meedoenverordening gemeente Tynaarlo 2012  
-   Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


