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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Wijzigen verordening langdurigheidstoeslag i.v.m. pensioengerechtigde leeftijd 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 maart 2013 
 
Werksessie 
5 maart 2013 

 

Portefeuillehouder 
V. van der Horst 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
hinke.bueving@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
7 
Registratie nummer 
Z/13/20716-VB/13/02550 

 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

 
1. de ‘Verordening langdurigheidstoeslag Stichtse Vecht 2013’ vast te stellen en in werking te laten 

treden de dag na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.  
2. de ‘Verordening langdurigheidstoeslag Stichtse Vecht’, vastgesteld op 30 oktober 2012 gelijktijdig 

in te trekken. 
 

 
Samenvatting 
 

 
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet werk en bijstand op het punt van de pensioengerechtigde leeftijd 
gewijzigd. De Verordening langdurigheidstoeslag is op dit onderdeel aangepast aan de huidige 
wetgeving en wordt hierbij ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 
 

 
Bijlagen 
- Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013, zie raadsbesluit 
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Inleiding  
In de raad van oktober 2012 is de Verordening langdurigheidstoeslag Stichtse Vecht vastgesteld. 
Op 1 januari 2013 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd op het onderdeel betreffende de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
De pensioengerechtigde leeftijd gaat niet langer in op het moment dat de 65-jarige leeftijd is bereikt, maar 
zal in stappen opschuiven naar de leeftijd van 67 jaar. 
In de huidige verordening is opgenomen dat de werkingssfeer van de verordening betrekking heeft op de 
leeftijdsgroep tot 65 jaar en worden wetsartikelen geciteerd waarin de pensioengerechtigde leeftijd van 
65 jaar wordt genoemd. De verordening dient hierop aangepast te worden vanaf 1 januari 2013. 
 
Omdat het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2013 inwerking treedt, is de huidige verordening op bepaalde 
onderdelen onverbindend in verband met strijd met hogere wetgeving. De aangepaste verordening zal 
om die reden met terugwerkende kracht inwerking moeten treden. 
 
Argumenten 
De huidige verordening dient aangepast te worden op de gewijzigde wetgeving, namelijk het wijzigen van 
de pensioengerechtigde leeftijd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. 
Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen in de verordening opgenomen. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiële paragraaf  
De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 kent geen ingrijpende wijzigingen in 
haar systematiek ten opzichte van de eerdere verordening. Door de geleidelijke stijging van de 
uitkeringsgerechtigde leeftijd naar 67 jaar wordt een lichte stijging verwacht van het aantal 
uitkeringsgerechtigden voor wie de Verordening langdurigheidstoeslag van toepassing is.   
Het invoeren van deze Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 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 Verordening 
langdurigheidstoeslag aanwezig is die aansluit op de actuele wetgeving. 
De uitvoerende beleidsregel langdurigheidstoeslag is voorgelegd aan het college ter besluitvorming om 
van toepassing te laten zijn op de nieuwe verordening.  
 
 
12 februari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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