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Bijlagen (bijgevoegd):
1.Raadsbesluiten met bijgevoegde (aangepaste) verordeningen:
- Afstemmingsverordening WWB 2013
- Toeslagenverordening WWB 2013
- Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013
- Verordening Meedoen
- Verordening Langdurigheidstoeslag
2.Toelichting op de tekstuele wijzigingen (bijlage 1)
Onderwerp
Aanpassingen verordeningen WWB 2013
Gevraagd besluit
De navolgende verordeningen vaststellen;
- Afstemmingsverordening WWB 2013
- Toeslagenverordening WWB 2013
- Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2013
- Verordening Meedoen 2013
- Verordening Langdurigheidstoeslag 2013
Wat willen wij hiermee bereiken?
Dat verordeningen up to date zijn.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De verordeningen zijn als gevolg van wettelijke veranderingen niet meer actueel. Er zijn tekstuele
aanpassingen nodig, om de verordeningen weer up-to-date te maken.
Er zijn geen financiële gevolgen ten aanzien van de begroting als gevolg van deze aanpassingen.
Wat ging er aan vooraf
In 2012 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) aangescherpt. Belangrijk onderdeel was de invoering van
de huishoudinkomenstoets. Na de val van het kabinet en het Voorjaarsakkoord 2011 is de
huishoudinkomenstoets per 1-1- 2012 niet meer van toepassing. Echter, een klein deel van de
uitkeringsgerechtigden had voordeel bij de invoering van de huishoudinkomenstoets (bijv. de
alleenstaande met een inwonend meerjarig kind met inkomsten uit de Wajong) bleef een
overgangsrecht bestaan voor het hele jaar 2012. Dit hield aansluitend in dat de verordeningen, voor
zover deze waren gewijzigd vanwege de huishoudinkomenstoets, per 1 januari 2013 gewijzigd konden
worden.
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Dit heeft tot gevolg dat in de volgende verordeningen technische wijzingen zijn aangebracht:
- Toeslagenverordening WWB 2013
- Verordening Meedoen
- Verordening Langdurigheidstoeslag
Het gaat er steeds om dat het begrip “gezin” wordt gewijzigd in “gehuwd”. Ook is in de verordening
Meedoen het begrip “ouders” opgenomen en is het begrip “zorgbehoefte” in de eigen
toeslagenverordening opnieuw gedefinieerd.
Als gevolg van de Wet Aanscherping Handhaving en Sancties SWZ Wetgeving, die per 1 januari 2013
is ingevoerd, is een nieuwe verordening ingegaan; de verordening Bestuurlijke boete bij recidive. De
raad heeft deze verordening op 10 september 2013 vastgesteld.
Als gevolg van de wetswijziging worden de volgende verordeningen aangepast:
- Afstemmingsverordening WWB
- Afstemmingsverordening IAOW/IOAZ
Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om tekstuele verbeteringen in de genoemde
verordeningen door te voeren.
Hoe informeren we de inwoners?
Op de gemeentepagina en de website wordt gepubliceerd dat er tekstuele aanpassingen in de
verordeningen WWB zijn aangebracht.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De aanpassingen worden direct uitgevoerd.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
n.v.t.
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