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Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012.

In verband met een de wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en de samenvoeging van de Wet
Investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012 zijn de huidige verordeningen, die de toeslagen en
verlagingen van de bijstandsuitkering en inkomensvoorziening WIJ regelt, niet meer actueel. Daarom is een
nieuwe verordening noodzakelijk.
De WWB 2012 vormt een opmaat naar de Wet werken naar vermogen (Wwnv), die in 2013 in zal gaan.
Deze Wwnv stimuleert regionalisering vooral op het gebied van werk. Om deze reden is bij de
totstandkoming van deze verordening regionaal afstemming gezocht.
Een ander beoogd resultaat is om de verordening eenvoudig en transparant te maken zodat in één oog opslag
te vernemen valt hoe de uitkering is opgebouwd.

1. De bestaande Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB en WIJ 2010 met ingang van 1 januari
2012 in te trekken
2. De voorliggende Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 vaststellen.

Op 17 juni 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging van
de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingediend. Op 11 oktober 2011 is dit wetsvoorstel aangenomen door de
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel werd tot voor kort weggezet als een technische wijziging in aanloop naar
de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Nader beschouwd hebben de
voorgestelde omzettingen meer impact voor de gemeente en inwoners. Zoals de Wwnv om een
cultuuromslag op het vlak van re-integratie vraagt, vraagt de aanscherping eigenlijk een vergelijkbare omslag
op het vlak van uitkeringverstrekking. De meest in het oog springende wijziging is de invoering van de
huishoudtoets (of de gezinsnorm). Doordat straks alle meerderjarige gezinsleden die in één woning wonen
(ouders met hun meerderjarige kinderen) afhankelijk worden van één uitkering, de gezinsnorm, is de WIJ
weer opgenomen in de WWB. De uitkeringsverstrekking binnen de gemeente is geregeld in de Verordening
toeslagen en verlagingen.

Op grond van artikel 8 eerste lid onderdeel c van de wet stelt de gemeenteraad bij verordening vast voor
welke categorieën de norm wordt verhoogd of verlaagd en op grond van welke criteria de hoogte van die
verhoging of verlaging wordt bepaald.
Voor toelichting op de inhoudelijke opbouw van de uitkering en toeslag en de wijzigingen hierop, wordt
verwezen naar bijlage I
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Geactualiseerde Verordening Toeslagen en Verlagingen
Harmonisatie
Eenvoudig en transparant *

* Voor de overwegingen om te kiezen voor een andere systematiek wordt verwezen naar de notitie
‘Vereenvoudiging van de systematiek Toeslagen en Verlagingen’ (bijlage II)
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Zie hierboven.
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Zie hierboven.
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Met de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 zal mogelijk een gewijzigde
verordening tot gevolg hebben. Eventuele knelpunten die mogelijk ontstaan kunnen als dan worden
meegenomen.
'
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Na vaststelling door uw raad worden de volgende vervolgstappen gezet.
• Publicatie vaststellingsbesluit van uw gemeenteraad waarna de Verordening op 1 januari 2012 in
werking treedt
• De nieuwe verordening beschikbaar stellen via de gemeentelijke website en ter inzage leggen.
)
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Voor de bijstandsuitkering is budgetfinanciering (inkomensdeel) vanuit de Rijksoverheid van toepassing.
Dit wijzigt niet. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal rechthebbenden. Met de invoering van de
aangepaste verordening betekent dit naar verwachting een lichte vermindering van de uitgaven. Met
betrekking tot de invoering van de “huishoudtoets” zal er in 2012 een tijdelijke besparing te verwachten
zijn op de uitgaven.
+

De bestaande klanten zullen in december een algemene informatiebrief krijgen met de wijzigingen. Op
basis van het bestandsonderzoek worden klanten voor wie een wijziging te verwachten valt, individueel
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geïnformeerd. Vanzelfsprekend ontvangen zij over de gewijzigde uitkering een besluit in de vorm van een
beschikking.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Bijlage I Opbouw uitkering en toelichting op wijzigingen
Bijlage II Notitie ‘Vereenvoudiging van de systematiek toeslagen en verlagingen.
Concept Raadsbesluit Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012
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