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17 
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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De ‘Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand’ vaststellen en in werking laten 
treden met ingang van 1 januari 2013. 
 
 
Samenvatting 
 
Op grond van de Wet werk en bijstand dient de raad een verordening op te stellen voor de participatie van 
schoolgaande kinderen. 
 
 
 
 
Bijlage 
- Raadsbesluit Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand’ 
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Harmonisatie 
Niet van toepassing, het betreft nieuw beleid op grond van gewijzigde wetgeving. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Vanaf 1 januari 2012 is de wet werk en bijstand gewijzigd en aangescherpt. 
Maatschappelijke participatie van kinderen is van groot belang met het oog op een zelfredzame toekomst. 
In dat verband is het gewenst dat inkomensondersteuning ten behoeve van die participatie rechtstreeks 
aan zoveel mogelijk minderjarige kinderen van de doelgroep ten goede komt. In artikel 8 van de WWB is 
daarom een onderdeel toegevoegd, gemeenteraden worden verplicht regels op te nemen in een 
verordening over de wijze waarop meegewerkt wordt aan het bevorderen van de maatschappelijke 
participatie. De regering heeft er voor gekozen om de gemeenteraden voor te schrijven dat zij gehouden 
zijn een verordening op te stellen met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor 
de kosten in verband met maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen die onderwijs of 
een beroepsopleiding volgen (conform artikel 35, vijfde lid, van de WWB). De gemeenteraden zijn 
gehouden om in ieder geval in de verordening invulling te geven aan het begrip maatschappelijke 
participatie. De verordening krijgt op voorhand geen structureel karakter. De effecten van de 
verordeningsplicht op de participatie van de betreffende doelgroep worden na twee jaar geëvalueerd door 
de regering. Vervolgens vindt een beoordeling plaats of het wel of niet wenselijk is om structureel te 
blijven verplichten om op het beleidsterrein van participatie van kinderen, regels in een verordening vast te 
leggen en is er een afwegingsmoment om te bezien hoe hiermee verder moet worden omgegaan. 
 
Argumenten 
In de verordening is gekozen voor een formele benadering. 
Hiermee wordt bedoeld dat het te voeren beleid in algemene zin wordt benoemd en dat het college de 
opdracht krijgt om op lokaal niveau gerichte participatie bevorderende maatregelen te treffen voor 
schoolgaande kinderen. Deze zullen worden uitgewerkt in beleid en beleidsregels. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
Bij het betreft een kaderstellende verordening, het te voeren beleid wordt door het college uitgewerkt. Het 
uitgewerkte beleid en de  beleidsregels zullen actief gecommuniceerd worden richting de burgers. 
 
Financiën en risico’s 
Het uitwerken in beleid en beleidsregels zullen de financiën en de risico’s in kaart worden gebracht. 
De kosten die het beleid met zich mee brengt zullen het minimabudget niet overschrijden. 
 
Vervolg 
Het te voeren beleid zal door het college uitgewerkt gaan worden. 
 
 
13 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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