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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
1. De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 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 Toeslagenverordeningen Wet werk en bijstand 2011 en de Toeslagenverordeningen Wet 
investeren in jongeren 2011 vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 gelijktijdig intrekken. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad dient regels vast te stellen bij verordening met betrekking tot het verhogen of 
verlagen van de norm voor een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Dit is vastgelegd in 
artikel 8 lid 1 onder c met verwijzing naar artikel 30 van de Wet werk en bijstand. 
 
Argumenten 
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. Dit heeft beleidsinhoudelijke en regeltechnische consequenties waarbij 
inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. De consequenties hebben betrekking op de rol van de 
personen binnen het huishouden zoals; inwonende meerjarige kinderen of ouders, medebewoners, 
jongeren, inwonende studerende of schoolgaande meerderjarige kinderen, schoolverlaters en 
zorgbehoevenden 
De huidige verordeningen dienen hierop aangepast te worden.  
Beleidsinhoudelijk en regeltechnisch zijn keuzes gemaakt waarbij ook de afweging is gemaakt  om 
voor zover wenselijk tot een eenvoudiger uitvoering te komen. 

- Gezinnen met gezinsleden onder de 21 jaar, alleenstaanden en alleenstaanden van 21 jaar 
en jonger worden buiten de werkingssfeer van de verordening gehouden  
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- Uit het oogpunt van deregulering is gekozen om inwonende kinderen en ouders wanneer zij 
niet tot het gezin behoren niet als aparte categorie te behandelen maar gelijk te schakelen 
met overige medebewoners. 

- Bij gezinnen met drie of meer meerderjarige personen en een medebewoner wordt afgezien 
van de verlaging van de norm. 

- Voor de groep studerende en schoolgaande meerderjarige kinderen wordt tot een 
bovengrens van € 1.23,42 ( bestaande WSF2000/ WTOS plus inkomsten) aangenomen dat 
zij kosten kan delen. 

- Voor schoolverlaters wordt niet langer een verlaging toegepast.  
- Voor zorgbehoevenden wordt afgezien van verlaging van de toeslag of norm om te 

bevorderen dat minder snel een beroep gedaan zal worden op de AWBZ instellingen en de 
professionele thuiszorg.  

- De criteria om als zorgbehoevende medebewoner te worden aangemerkt wordt versoepeld 
en gesteld op de indicatie eis van 10 uur. Het begrip zorgbehoevende medebewoner wordt 
daarmee gelijk gesteld aan het begrip zorgbehoevende zoals dat in de wet is vastgelegd 
voor wie wel of niet tot het gezin behoort.  

Voor verdere motivering en toelichting kan de algemene toelichting en de artikelsgewijze toelichting 
bij de toeslagenverordening WWB 2012 worden gelezen. 
 
Kanttekeningen 
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 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 dient hier op 
aan te sluiten. Omdat besluitvorming van de nieuwe wet nog niet heeft plaatsgevonden is hier in het 
voorgestelde besluit over de Toeslagenverordening 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 consequenties 
Op dit moment worden er geen financiële gevolgen voorzien. 
Er is geen goede inschatting te maken van financiële gevolgen van de gewijzigde wetgeving.  
De Toeslagenverordening zelf 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 (kleine) verlaging 
van het aantal uitkeringsgerechten verwacht. De middelen vanuit het rijk zullen hier op aangepast 
worden.   
 
Uitvoering 
Voor een juiste uitvoering van de Wet werk en bijstand is het van belang dat er een 
Toeslagenverordening aanwezig is die aansluit op de actuele wetgeving. 
 
Maarssen, 20 december 2011 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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