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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorstel 
1. De Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 vaststellen en in werking laten treden de dag na 
publicatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 of tot het moment dat de Wet werk en bijstand 
2012 in werking treedt als dat moment na 1 januari 2012 ligt. 
2. De ‘Verordening Langdurigheidstoeslag wet werk en bijstand gemeente Maarssen’, vastgesteld op 
2 maart 2009, de ‘Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Breukelen’, vastgesteld op 22 
december 2009 en de ‘Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Loenen’, vastgesteld op 
24 februari 2009 gelijktijdig intrekken. 
 
Inleiding 
Bijgevoegd treft u een voorstel aan om beleid/ regelgeving te harmoniseren waardoor per 1 januari 
2012 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving/ hetzelfde beleid zal gelden. 
Op 1 januari 2013 dient  namelijk al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, 
verliezen de regelingen hun rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet Algemene Regels 
Herindeling (Wet Arhi). 
 
Op grond van artikel 8 van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening 
op te stellen met betrekking tot het verlenen van een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36 
van de WWB.  
Om in aanmerking te komen voor een langdurigheidstoeslag moet aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan:  

- De belanghebbende moet 21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar zijn 
- Langdurig een laag inkomen hebben 
- Geen in aanmerking te nemen vermogen hebben en 
- Geen uitzicht te hebben op inkomensverbetering.  

Het is aan de gemeenteraden opgedragen om in een verordening te bepalen wat onder ‘langdurig en 
laag’ moet worden verstaan. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de verordeningplicht 
ook geldt voor het ‘geen uitzicht hebben op inkomensverbetering’. 
  
De gedachte achter de toeslag is, dat mensen die langdurig van een laag inkomen afhankelijk zijn, 
over het algemeen geen mogelijkheden hebben om te reserveren voor (onverwachte) hoge kosten, 
zoals vervangingsuitgaven die na verloop van tijd onvermijdelijk zijn. 
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Bij het opstellen van deze Verordening langdurigheidstoeslag Stichtse Vecht is rekening gehouden 
met de door het college opgestelde vijf uitgangspunten voor de harmonisatie 
 
Ontwikkelingen 
Per 1 januari 2012 wordt de aanscherping Wet werk en bijstand (WWB) van kracht als voorloper 
op de nieuwe Wet werken naar vermogen die naar verwachting per 1 januari 2013 vastgesteld zal 
gaan worden. 
Met de aanscherping van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 wordt de huidige Wet werk 
en bijstand ingrijpend gewijzigd en wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingetrokken. 
Uitgangspunten van de  wetswijziging zijn: 

- Grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid burger in de voorziening van het bestaan. 
- Versterking van het activerende karakter van de Wet werk en bijstand 
- Versterking van de vangnetfunctie van de Wet werk en bijstand. 

In de aangescherpte WWB wordt de betekenis van de begrippen van de verschillende leefvormen 
gewijzigd en de daaraan gekoppelde huishoudtoets. Zo is niet langer het begrip gehuwden van 
toepassing maar het gezin.  
De wijzigingen in de wetgeving Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 zijn verwerkt in de 
verordening. 
 
Argumenten 
In het advies van de Subwerkgroep Harmonisatie beleid Sociale Zaken en de bijbehorende 
verschillenanalyse  is voor de verschillende gemeenten een zelfde inkomensgrens van 110% van de 
bijstandsnorm verondersteld. Dit berust op een misverstand, de inkomensgrens in Maarssen 
bedroeg 105% en die van Loenen en Breukelen 110%.  
- De gemeente heeft vrijheid om de inkomensgrens zelf vast te stellen vanaf 100% van de 
bijstandsnorm tot maximaal 110%. Het college stelt voor de inkomensgrens voor de 
langdurigheidstoeslag te bepalen op 110% van de bijstandsnorm. 
- De gemeente heeft vrijheid om de hoogte van de toeslag zelf vast te stellen De hoogte van de 
toeslagen van de verschillende gemeenten zijn vrijwel gelijk. De berekeningswijze is wel verschillend 
en zal worden gelijk getrokken waarbij wordt gekozen voor de meest eenvoudige vorm zoals die in 
Loenen en Breukelen werd gebruikt. De hoogte van de bedragen zoals die voorheen van toepassing 
waren blijven vrijwel gelijk. 
- De gemeente heeft vrijheid om de hoogte van de vermogensgrens voor de langdurigheidstoeslag 
(en de bijzondere bijstand) zelf vast te stellen. In alle voormalige gemeenten was de hoogte van de 
vermogensgrens gelijk gesteld aan die voor de algemene bijstand zoals in wet benoemd. In de 
harmonisatie wordt de vermogensgrens weer zo vastgesteld, Dit komt ook overeen met de 
uitgangspunten zoals vastgelegd in de minimanota, de vermogensgrens voor alle minimaregelingen  
gelijk te laten zijn aan die van het vrij te laten vermogen zoals die geldt voor de algemene bijstand en 
is vastgelegd in de wet. Dit betekent geen wijziging ten opzicht van de eerdere situatie in de IASZ en 
Maarssen. 
- De gemeente heeft vrijheid om de duur van de referteperiode langer of korter vast te stellen. 
In deze verordening wordt de referteduur van drie jaar aangehouden, zoals die in alle voormalige 
gemeenten ook van toepassing was. 
- De gemeente heeft vrijheid het begrip ‘geen uitzicht hebben op inkomensverbetering’ invulling te 
geven. Bij (tijdens de referteperiode) studerende of schoolgaande personen wordt in ieder geval een 
toekomstperspectief verondersteld, dit is in artikel 3 vastgelegd. Met het invoeren van de gezinsnorm 
in de aangescherpte wet kan hierdoor een gezin voor langere tijd uitgesloten worden. Om deze 
reden wordt artikel 5 in de verordening toegevoegd.  
 
Kanttekeningen 
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Het voorstel voor de aanscherping Wet werk en bijstand 2012 staat ter besluitvorming in de Eerste 
kamer geagendeerd voor december 2011. De bedoeling is dat de wetswijziging per 1 januari 2012 in 
werking zal treden. De voorgestelde Verordening langdurigheidstoeslag 2012 dient hier op aan te sl
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sluiten. Besluitvorming van de nieuwe wet heeft nog niet heeft plaatsgevonden, in het voorgestelde 
besluit over de Verordening Langdurigheidstoeslag 2011 is hier rekening mee gehouden.  
Aangezien uw raad besluit op 31 januari 2012 zal er vanaf 1 januari geanticipeerd worden op dit 
besluit door de uitvoerende afdeling. 
 
Financiële paragraaf  
Er is geen concrete berekening te maken van financiële gevolgen van de gewijzigde wetgeving en de 
aangepaste verordening.  
De Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 kent geen ingrijpende wijzigingen in haar systematiek 
ten opzichte van de eerdere verordeningen. Door de toepassing van de gezinsnorm in plaats van de 
gehuwdennorm wordt een verlaging van het aantal rechthebbenden verwacht.   
Vereenvoudigde uitvoering zal een voordeel kunnen opleveren.  
Het invoeren van deze Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 zal geen wijziging van de begroting 
tot gevolg hebben. 
 
Uitvoering 
Voor een juiste uitvoering van de Wet werk en bijstand is het van belang dat er een 
Langdurigheidsverordening aanwezig is die aansluit op de actuele wetgeving 
Na het vaststellen van deze verordening zullen aan het college de uitvoerende beleidsregel ter 
besluitvorming worden voorgelegd.  
 
 
Maarssen, 20 december 2011 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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