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Samenvatting inhoud 
De gemeente Stichtse Vecht wil per 1 januari 2011 zoveel mogelijk over geharmoniseerd beleid 
beschikken. Alle verordeningen Wet werk en bijstand (Wwb) van Breukelen en Loenen zijn eind 2006 
al geharmoniseerd, vanwege het aangaan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) sinds 
2007. De verordening Toeslagen Wwb  van Maarssen wijkt wel af op onderdelen.  
De toeslagenverordening regelt de hoogte van de wettelijke Wwb toeslag op de bijstandsuitkering. 
Omdat de huidige verordeningen niet actueel zijn, en het overbruggen van de (geringe) verschillen 
weinig burgers raakt en nauwelijks financiële consequenties heeft, wordt voorgesteld om al vanaf 
januari 2011 met één geharmoniseerde verordening te werken. Op die manier is er in korte tijd sprake 
van één geharmoniseerd beleid voor inwoners Stichtse Vecht. Voor het sporadisch voorkomende 
geval dat een cliënt met een lopende uitkering er financieel op achteruit zou gaan, is er een 
overgangsbepaling tot 01-01-2013.  
 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Resultaten inventarisatie verschillen / Overwegingen  
In het eerste halfjaar van 2010 is aan 482 cliënten van Breukelen, Loenen en Maarssen een toeslag 
verstrekt. De verschillen tussen de verordeningen gaan met name over toeslagen voor jongeren. Dit is 
sinds eind 2009 ook in verordeningen Wet investeren in jongeren (WIJ) geregeld; de Wwb verordening 
was hier vanwege het overgangsrecht tot 1 juli 2010 nog niet op aangepast. Het voorstel is om de 
verordening te actualiseren en de bepalingen die in de WIJ thuishoren te elimineren. De 
verordeningen van Breukelen, Loenen en Maarssen verschillen daarnaast alleen op details en betreft 
slechts hele kleine groepen cliënten.  
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Geadviseerd wordt de verordening van Breukelen/Loenen, excl. de bepalingen die in de WIJ 
verordeningen zijn geregeld, als verordening voor Stichtse Vecht vast te stellen. Dit betekent dat 
onder andere een anti cumulatie bepaling van Breukelen/ Loenen wordt overgenomen. Nu er geen 
bepaling over cumulatie is opgenomen in Maarssen, kan voor deze inwoners het uitkeringsbedrag in 
theorie erg laag uitvallen. Dit is vanuit sociaal oogpunt niet wenselijk. Voor de IASZ-Woerden geeft dit 
advies geen uitvoeringsproblemen, terwijl die voor Stichtse Vecht beperkt zijn. Dit besluit leidt tot 
volledige gelijkheid in behandeling van alle inwoners van Stichtse Vecht.  
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Gezien de overlap tussen WWB Toeslagen en WIJ Toeslagen verordening is het is aan te raden om 
de toeslagen zoveel mogelijk gelijk te trekken tussen Wwb en WIJ. Voorgesteld wordt om de huidige 
verschillen dan ook voor beide verordeningen op dezelfde manier te harmoniseren. 
 
Financiële consequenties 
Aan toeslagen WWB wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer 1 ton uitgegeven. (Cijfers Breukelen, 
Loenen en Maarssen uit 2009 opgeteld). De voorgestelde wijzigingen veroorzaken nauwelijks een 
discrepantie in de uitgaven, aangezien de wijzigingen in veel gevallen slechts theoretisch tot 
aanpassingen in toeslagen leiden. 
De financiële gevolgen zijn dus verwaarloosbaar.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor om de ‘Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2011 Stichtse Vecht’ vast te 
stellen, die is samengesteld op basis van de verordening Toeslagen WWB van Breukelen en Loenen, 
exclusief bepalingen die al in de WIJ verordeningen zijn geregeld. 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
De commissie is gehoord. 
 
Alle documenten die op dit voorstel betrekking hebben, liggen voor u in de leeskamer ter inzage. 
 
Stuurgroep herindeling  
 
drs. M.M. van ’t Veld 
voorzitter Stuurgroep herindeling 
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