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1. Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente
Haarlem; de Bijstandsverordening WWB; en de Wijziging Re-integratieverordening WWB vast
te stellen en de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem in te trekken.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door plaatsing

van de verordening in de stadskrant van de gemeente Haarlem.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover

een advies heeft uitgebracht.
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DOEL: Besluiten
De raad is bevoegd tot het vaststellen dan wel wijzigen van verordeningen. Voorliggende verordening
betreft technische, geen inhoudelijke, wijzigingen ten opzichte van de oude verordeningen:
• Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Haarlem;
• Bijstandsverordening WWB;
• Wijziging Re-integratieverordening WWB;
• Het intrekken van de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem.
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Onderwerp: Regels aanscherping Wet Werk en Bijstand
Reg. nummer: 2011/436479

1. Inleiding
Achtergrond
Op 1 januari 2012 treedt de Wet Aanscherping WWB1 in werking. Uitgangspunten
van deze wetswijziging zijn:

 Grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid burger in de voorziening in
het bestaan;

 Versterking van het activerende karakter en de vangnetfunctie van de Wet
werk en bijstand (WWB);

 Aanscherping van de verplichtingen voor bijstandsgerechtigden.

Deze uitgangspunten leiden ertoe dat het wettelijk bijstandsregime substantieel van
inhoud verandert. Zo gaat voor jongeren een wettelijke zoektijd van vier weken
gelden en hebben zij, anders dan onder het regime van de Wet investeren in
jongeren (WIJ), geen recht meer op een werkleeraanbod, maar op begeleiding bij
de vormgeving van hun eigen verantwoordelijkheid op weg naar economische
zelfstandigheid.

Een belangrijke wijziging in de regelgeving betreft voorts het afschaffen van de
bijstand voor inwonende meerderjarige kinderen en ouders en de creatie van een
toets op het huishoudinkomen. Ook worden enkele nieuwe verplichtingen in de
WWB opgenomen.

Consequenties voor gemeentelijk beleid
Mede vanwege intrekking van de WIJ per 1 januari 2012 hebben de genoemde
ontwikkelingen aanzienlijke consequenties voor het gemeentelijk beleid. Deze
consequenties kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

 De WIJ-verordeningen worden ingetrokken. Jongeren vallen door de
wetswijziging voortaan onder het WWB-regime (overgangssituaties
daargelaten). De huidige WWB-verordeningen worden hierop aangepast;

 Door herdefiniëring van de leefvormen die als afzonderlijk bijstandssubject
voor bijstand in aanmerking komen alsmede de totstandkoming van de
huishoudtoets wordt de kring van rechthebbenden kleiner, hebben
meerderjarige kinderen en ouders nog slechts gezamenlijk recht op bijstand
en treffen misdragingen van deze belanghebbenden het gezamenlijk
inkomen. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijk toeslagenbeleid en het
maatregelenbeleid;

 De nieuwe verplichtingen voor bijstandsgerechtigden hebben gevolgen voor
het maatregelenbeleid en het re-integratiebeleid en roepen evenzeer de
vraag op welke aanpassingen aan de verordeningen noodzakelijk en/of
gewenst zijn.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor in te stemmen met:

 Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Haarlem;
 Bijstandsverordening WWB;
 Wijziging Re-integratieverordening WWB;
 Het intrekken van de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente

Haarlem.

111 Voluit: ‘Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet
met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de
arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden’.
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3. Beoogd resultaat
De wetswijziging leidt tot de noodzaak om het gemeentelijk beleid op tal van
terreinen te heroverwegen. Gelet op de zeer korte invoeringstermijn is het echter
uitermate lastig om reeds voor 1 januari 2012 dit indringende
heroverwegingsproces adequaat te hebben afgerond én vormgegeven. Daarbij
komt dat de aanscherping van de WWB per 1 januari 2012 niet op zichzelf staat
maar een stap is in een proces dat in 2012 vermoedelijk tot nog een aantal
wijzigingen in de WWB zal leiden die nopen tot wijziging van het gemeentelijk
beleid. Gedacht moet onder meer worden aan het wetsvoorstel ‘Toevoeging van de
eis tot beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand’ (w.o. 32
328’), de plannen van het kabinet betreffende “Aanpak fraude”
(Handhavingsprogramma 2011-2014) en uiteraard de Wet werken naar vermogen.
Het beoogde resultaat van de voorgestelde wijzigingen in de verordeningen is het
kunnen nemen van rechtmatige besluiten vanaf inwerkingtreding van de
wetswijziging.

4. Argumenten
Beleidsarme overgang.
Mede gelet op de uitvoeringstechnische complicaties die kunnen optreden als op
beleidsmatig vlak keuzes worden gemaakt die tot aanpassingen in de
uitvoeringspraktijk leiden, is een keus om de overgang naar de nieuwe WWB per
2012 zoveel mogelijk ‘beleids- en uitvoeringsarm’ te laten plaatsvinden een
logische. Met ‘beleidsarm’ wordt bedoeld dat het huidige gemeentelijk beleid zoveel
mogelijk in stand wordt gelaten dan wel dat slechts het minimaal noodzakelijke aan
nieuw of gewijzigd beleid wordt vastgesteld. Een en ander in afwachting van een
diepgaander integrale heroverweging in 2012. Onder ‘uitvoeringsarm‘ wordt
verstaan dat daar waar noodzakelijke aanpassingen in het beleid plaatsvinden, dit
op de minst belastende wijze voor wat betreft de uitvoering plaatsvindt. Naast de
wijzigingen die voortkomen uit wetswijziging worden in de bijstandsverordening
wijzigingen doorgevoerd, ter versobering, die aansluiten bij de huidige
wetswijziging. Dit betreffen de verlagingen voor de schoolverlaters en de 21 en 22
jarige alleenstaanden. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd na
aanleiding van jurisprudentie. Bij deze uitgangspunten past dat thans de WWB-
verordeningen worden gewijzigd slechts daar waar dat noodzakelijk is. Met het
thans voorliggende Raadsbesluit wordt dit beoogd. De komst van de ’Wet werken
naar vermogen’ zal een heroverweging van het gemeentelijk bijstandsbeleid met
zich meebrengen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een inhoudelijke
aanpassing van de betreffende verordeningen.

Financiële aspecten.
In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel zijn de financiële gevolgen
opgenomen die het ministerie verwacht met dit wetsvoorstel. Voor de gemeente
worden geen financiële consequentie verwacht, omdat de financiële effecten
gecompenseerd worden met een vermindering van het budget op het inkomensdeel
van de WWB.

5. Kanttekeningen
Financiële aspecten.
Het is nog maar de vraag of de in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel
genoemde positieve financiële gevolgen ook daadwerkelijk gehaald kunnen
worden, zodat de vermindering van het inkomensdeel gerechtvaardigd is. Een
bijkomend effect van de gezinsbijstand kan zijn dat kinderen verhuizen, zodat hun
inkomen niet langer meetelt met dat van hun ouders. Dit zou zelf de uitgaven aan
bijstand kunnen verhogen wanneer zowel ouders als hun kind in aanmerking
zouden komen voor de maximale toeslag, terwijl zij in dezelfde woning, onder de
huidige regels van de WWB, een lagere toeslag zouden ontvangen.
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6. Uitvoering
Over de verordeningen wordt na vaststelling gecommuniceerd in de Stadskrant.
Alle klanten die gebruik maken van bijstand worden eind december met een brief
over de wetswijzigingen geïnformeerd. Hierin wordt in algemene termen uitgelegd
wat de wetswijzigingen per 1 januari 2012 voor de belanghebbenden betekent.
Klanten die daadwerkelijk door de wijzigingen getroffen gaan worden, zullen begin
2012 opgeroepen worden voor een gesprek. De SZW-raad is onlangs geïnformeerd
over de komende wetswijzigingen en zullen betrokken worden bij de
beleidswijzigingen welke in 2012 zullen gaan plaatsvinden. Eind december worden
de maatschappelijke organisaties en contractpartners in een bijeenkomst over de
wijzigingen geïnformeerd.

7. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:
• Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Haarlem;
• Bijstandsverordening WWB
• Wijziging Re-integratieverordening WWB;
• Het intrekken van de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente
Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
Vaststellen van:

 Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Haarlem;
 Bijstandsverordening WWB;
 Wijziging Re-integratieverordening WWB;

Het intrekken van:
 de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter
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Bijlage A: SZW/BB/2010/222345

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. ……., nummer
szw/bb/…;

Gelet op:
- artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en artikel 18 van de Wet werk en bijstand;
- de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de

“Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand”,

luidende als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);
b. algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de wet;
c. bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet;
d. bijstand: algemene en bijzondere bijstand;
e. bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet;
f. maatregel: het verlagen van de bijstand op grond van artikel 18, tweede lid, van de wet;
g. benadelingsbedrag: het netto bedrag of indien van toepassing het gebruteerde bedrag dat ten

onrechte als uitkering is verleend op grond van de wet als gevolg van het niet of niet
behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting;

h. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;
i. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Haarlem;
j. recidive: wanneer belanghebbende zich binnen twaalf maanden na de bekendmaking van het

besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare
gedraging. Met een besluit waarbij een maatregel is opgelegd wordt gelijk gesteld het besluit
om daarvan af te zien op grond van de omstandigheden waarin belanghebbende verkeert of
het afzien van het opleggen van een maatregel op grond van de omstandigheden waarin
belanghebbende verkeert of dringende redenen als bedoeld in artikel 6, derde lid

Artikel 2 Het opleggen van een maatregel
1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van

verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de uit de wet of de
artikelen 30c, tweede lid, of artikel 30c, derde lid, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende
nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het college zeer ernstig misdragen, wordt
overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd.

2. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de
belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin
belanghebbende verkeert.
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Artikel 3 Berekeningsgrondslag
1. De maatregel wordt toegepast op de bijstandsnorm.
2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel ook worden toegepast op de bijzondere

bijstand of de langdurigheidstoeslag indien:
a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12

van de wet; of
b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie met zijn recht op bijzondere

bijstand of de langdurigheidstoeslag, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Het besluit tot het opleggen van een maatregel
1. Indien een maatregel wordt beoordeeld op grond van deze verordening geeft het college,

ook bij het afzien van een maatregel, een besluit af.
2. In het besluit tot opleggen van een maatregel worden in ieder geval vermeld: de reden van

de maatregel, de duur van de maatregel, het percentage waarmee de bijstand wordt verlaagd
en, indien van toepassing, de reden om af te wijken van een standaardmaatregel.

Artikel 5 Horen van belanghebbende
1. Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld

zijn zienswijze naar voren te brengen.
2. Het horen van belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien:

a. de belanghebbende reeds eerder gehoord is met betrekking tot de maatregelwaardige
gedraging; of

b. de belanghebbende niet heeft voldaan aan de plicht om tijdig de inkomstenverklaring in
te leveren.

Artikel 6 Afzien van een maatregel
1. Het college ziet af van een maatregel indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
2. Het college ziet af van toepassen van een maatregel indien na constatering van de gedraging

meer dan één jaar is verstreken, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht
inhoudt en als gevolg van die gedraging ten onrechte bijstand is verleend. Een maatregel
wegens schending van de inlichtingenplicht met gevolgen voor de bijstand (fraude) wordt
niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de betreffende gedraging heeft
plaatsgevonden.

3. Het college kan afzien van een maatregel indien het daarvoor dringende redenen aanwezig
acht.

Artikel 7 Ingangsdatum en tijdvak
1. Tenzij in de verordening anders is bepaald, wordt de maatregel opgelegd met ingang van de

eerstvolgende uitkeringsmaand die verstrekt gaat worden en volgend op de datum waarop
het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de belanghebbende is bekendgemaakt.
Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm.

2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden
opgelegd, voor zover de bijstand nog niet is uitbetaald.

Artikel 8 Samenloop van gedragingen
Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende
maatregelwaardige gedragingen wordt voor het bepalen van de hoogte en de duur van de
maatregel uitgegaan van een opeenstapeling van maatregelen zoals die worden onderscheiden in
artikel 9 lid 2 en artikel 15 lid 2 van deze verordening.
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Hoofdstuk 2 Maatregelmatrix

Artikel 9 Indeling in categorieën
1. Voor de bepaling van de hoogte en de duur van de maatregelen wordt, onverminderd het

bepaalde in tweede lid van artikel 2 een categorie-indeling gehanteerd.
2. De hoogte en de duur van de maatregelen zijn voor de onderscheiden categorieën:

a. eerste categorie: vijf procent van de bijstandsnorm gedurende een maand;
b. tweede categorie: tien procent van de bijstandsnorm gedurende een maand;
c. derde categorie: twintig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand;
d. vierde categorie: vijftig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

e. vijfde categorie: honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand
3. Wanneer er sprake is van recidive wordt het percentage óf de periode van de maatregel

verdubbeld bij:
a. recidive van een gedraging uit artikel 10 op een gedraging uit artikel 10;
b. recidive van een gedraging uit artikel 11 op een gedraging uit artikel 11;
c. recidive van een gedraging uit artikel 12 eerste lid op een gedraging uit artikel 12

eerste lid;
d. recidive van een gedraging uit artikel 13 op een gedraging uit artikel 13;
e. recidive van een gedraging uit artikel 14 op een gedraging uit artikel 14;
f. recidive van een gedraging uit artikel 15 op een gedraging uit artikel 15.

Artikel 10 Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden
van algemeen geaccepteerde arbeid

1. Tot de tweede categorie behoren de volgende gedragingen:
a. het zich niet als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf, dan wel de

inschrijving niet of niet tijdig verlengen;
b. het niet ondertekenen van het trajectplan zoals omschreven in de Re-

integratieverordening Wet werk en bijstand.
2. Tot de derde categorie behoren de volgende gedragingen:

a. het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;
b. het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting tot gebruik maken van een

voorziening, waaronder begrepen het niet of onvoldoende meewerken aan een
onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, voor zover dit niet heeft
geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van de voorziening;

c. het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting in het plan van aanpak zoals
bedoeld in artikel 44a van de wet, waaronder begrepen het niet of onvoldoende
meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, voor
zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging
van de afspraken in het plan van aanpak.

3. Tot de vierde categorie behoort de volgende gedraging:
Het niet volledig naar vermogen voldoen aan de verplichtingen op grond van artikel 9 lid 1
en artikel 55 van de wet, zoals blijkt uit houding en gedrag, in de periode van 4 weken als
bedoeld in artikel 41 vierde lid en artikel 43 vierde en vijfde lid van de wet.

4. Tot de vijfde categorie behoren de volgende gedragingen:
a. het niet of onvoldoende meewerken aan een voorziening gericht op de

arbeidsinschakeling, voor zover dit wel heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot
voortijdige beëindiging van de voorziening.

b. het niet aanvaarden of door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde
arbeid;

c. het niet of onvoldoende meewerken aan een voorziening die een uitkering-vervangend
inkomen biedt, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot
voortijdige beëindiging van de voorziening;

d. het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting in het plan van aanpak zoals
bedoeld in artikel 44a van de wet, waaronder begrepen het niet of onvoldoende
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meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, voor
zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van de
afspraken in het plan van aanpak;

e. het zodanig laten blijken, uit houding of gedrag, dat de verplichtingen op grond van
artikel 9 eerste lid onder b van de wet, niet worden nagekomen waardoor de ontheffing
op grond van artikel 9a eerste lid van de alleenstaande ouder wordt ingetrokken zoals
bedoeld in artikel 9a vijfde lid onder d van de wet.

Artikel 11 Het niet of onvoldoende nakomen van de overige aan de bijstand verbonden
verplichtingen zonder gevolgen voor de bijstand

Tot de tweede categorie behoren de volgende gedragingen:
a. het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de algemene medewerkingsplicht voor

zover dit geen directe gevolgen heeft voor de arbeidsinschakeling;
b. het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de door het college opgedragen

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden voor zover dit geen directe
gevolgen heeft voor de arbeidsinschakeling;

c. het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de nadere verplichtingen zoals bedoeld in
de artikelen 55 en 57 van de wet.

Artikel 12 Het betonen van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de
voorziening in het bestaan

1. Indien een belanghebbende blijk geeft van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid
voor de voorziening in het bestaan kan een maatregel worden opgelegd uit de derde
categorie. In dit geval kan de standaardperiode genoemd in het tweede lid onderdeel c van
artikel 9 van deze verordening afwijkend worden vastgesteld.

2. In afwijking van het eerste lid kan bij het door eigen toedoen niet behouden van algemeen
geaccepteerde arbeid een maatregel uit de vijfde categorie worden opgelegd.

3. In afwijking van het eerste lid kan bij incidentele of periodieke bijzondere bijstand of de
langdurigheidstoeslag een maatregel worden opgelegd wanneer er sprake is van betoond
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De
hoogte van de maatregel is afhankelijk van het betoonde tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

Artikel 13 Zeer ernstige misdragingen
Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt jegens het college, zijn ambtenaren of
derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de WWB, onder omstandigheden die
rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de wet, kan een maatregel worden opgelegd
uit de vierde categorie.

Artikel 14 Het niet tijdig nakomen van de inlichtingenplicht
1. Tot de eerste categorie behoort de volgende gedraging:

het niet tijdig nakomen van de inlichtingenplicht voor zover deze geen betrekking heeft op
re-integratie

2. Van het opleggen van een maatregel uit het eerste lid wordt afgezien en volstaan met het
geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij de gedraging plaatsvindt binnen een
periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een
schriftelijke waarschuwing of maatregel is gegeven.

Artikel 15 Het niet nakomen van de inlichtingenplicht
1. Indien belanghebbende de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 17 van de wet of in artikel

65 van de Algemene Bijstandswet niet of niet behoorlijk nakomt, wordt de maatregel
afgestemd op de hoogte van het bruto benadelingsbedrag.

2. Onverminderd artikel 2 tweede lid, wordt de maatregel op de volgende wijze vastgesteld:
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a. bij een benadelingsbedrag van € 0,00 tot € 1000,-: 5% van de bijstandsnorm gedurende
een maand;

b. bij een benadelingsbedrag van € 1000,- tot € 2000,-: 10% van de bijstandsnorm
gedurende een maand;

c. bij een benadelingsbedrag van € 2000,- tot € 4000,-: 20% van de bijstandsnorm
gedurende een maand;

d. bij een benadelingsbedrag van € 4000,- of meer: 40% van de bijstandsnorm gedurende
een maand.

e. bij een benadelingsbedrag van € 6000,- of meer: 50% van de bijstandsnorm gedurende
een maand.

f. bij een benadelingsbedrag van € 8000,- of meer: 60% van de bijstandsnorm gedurende
een maand.

Hoofdstuk 3 Handhavingsbeleid

Artikel 16 Handhavingsplan
Het college biedt tweejaarlijks een handhavingsplan aan de gemeenteraad aan met daarin het te
voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
van de wet, de behaalde resultaten en de te verwachten resultaten.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 17 De inwerkingtreding
Deze verordening treedt inwerking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging van de
WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in werking treedt op 1
januari 2012. Anders treedt deze verordening in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding
van het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’.
Artikel 18 Overgangsrecht
De Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit
van 7 december 2006, raadstuknummer 207/2006, registratienummer 2006/234031 en
gewijzigd bij raadsbesluit 2010 /339374, wordt ingetrokken.

Artikel 19 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
gemeente Haarlem.

Gedaan in de vergadering van …………,

De griffier, De voorzitter,
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Algemene toelichting

De regeling in de Wet werk en bijstand
Artikel 18 WWB bevat de opdracht aan gemeenten om een afstemmingsbeleid in een
verordening vast te leggen. Dit artikel luidt:
1. Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de

omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.
2. Het college verlaagt de bijstand overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste

lid, onderdeel b, ter zake van het niet of onvoldoende nakomen door de belanghebbende van
de verplichtingen voortvloeiende uit deze wet dan wel de artikelen30c8, tweede en derde lid,
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, waaronder begrepen het zich
jegens het college zeer ernstig misdragen, dan wel indien de belanghebbende naar het
oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de
voorziening in het bestaan. Van een verlaging wordt afgezien, indien elke vorm van
verwijtbaarheid ontbreekt.

3. Het college heroverweegt een besluit als bedoeld in het tweede lid binnen een door hem te
bepalen termijn die ten hoogste drie maanden bedraagt.

4. Bij de toepassing van het eerste lid wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin.

In het eerste lid van artikel 18 wordt gesproken over het afstemmen van de bijstand en de
daaraan verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de
belanghebbende. In deze bepaling wordt benadrukt dat het vaststellen van de hoogte van de
uitkering en de daaraan verbonden verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigden maatwerk is,
waarbij recht wordt gedaan aan de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van
uitkeringsgerechtigden.

In het tweede lid wordt een directe koppeling gelegd tussen de rechten en verplichtingen van
uitkeringsgerechtigden: het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te
zetten om weer onafhankelijk van de uitkering te worden. Dit betekent dat de vaststelling van de
hoogte van de uitkering niet alleen afhangt van de toepasselijke bijstandsnorm en de
beschikbare middelen van de belanghebbende, maar ook van de mate waarin de opgelegde
verplichtingen worden nagekomen. Wanneer het college tot het oordeel komt dat een
bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet of in onvoldoende mate nakomt, wordt de uitkering
verlaagd. Er is dus geen sprake van een bevoegdheid, maar van een verplichting. Alleen
wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, ziet het college af van zo’n verlaging.
Verlaging van de uitkering moet plaatsvinden overeenkomstig een door de gemeenteraad vast te
stellen verordening. Dit is de Afstemmingsverordening.

De termen afstemmen en maatregelen
Het verlagen van de bijstand op grond van het feit dat de belanghebbende zijn verplichtingen
niet of in onvoldoende mate is nagekomen, wordt in de terminologie van de WWB aangeduid
als het afstemmen van de uitkering op de mate waarin de belanghebbende de opgelegde
verplichtingen nakomt. Met het begrip “afstemmen” wordt het uitgangspunt van de WWB
benadrukt dat rechten en plichten één kant van dezelfde medaille vormen. Het opleggen van een
maatregel heeft geen punitief karakter, waarbij het leedtoevoegend karakter voorop staat, maar
is een reparatoire maatregel (herstelmaatregel), gericht op het (weer) in overeenstemming
brengen van de hoogte van de bijstand met de mate waaraan voldaan wordt aan de
verplichtingen.
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De overgangsregeling
Indien het besluit tot het opleggen van een maatregel wordt genomen ná de inwerkingtreding
van de Afstemmingsverordening is deze verordening ook van toepassing op gedragingen die
zich voordeden vóór de inwerkingtreding daarvan. Uitzondering hierop vormen zeer ernstig
misdragingen jegens het college. In tegenstelling tot de WWB (van kracht sinds 1 januari 2005)
kan op grond van de Abw naar aanleiding van dergelijke gedragingen geen maatregel worden
opgelegd. Dit betekent dat alleen zeer ernstige gedragingen van cliënten die plaatsvinden nadat
de WWB van kracht is geworden, kunnen leiden tot het opleggen van een maatregel.

In die gevallen waarin de maatregelwaardige gedraging zich voordeed vóór de inwerkingtreding
van de Afstemmingsverordening dient nog wel te worden bezien of het (standaard-)maatregel-
regime ingevolge de Afstemmingsverordening een zwaardere maatregel voorschrijft dan het
(standaard-)maatregelregime zoals dat gold ten tijde van de maatregelwaardige gedraging. Als
dat zo is, dan verzet de rechtszekerheid zich tegen onverkorte toepassing van het actuele
maatregelregime en dient het (standaard-)maatregelregime geldend tijde van de
maatregelwaardige gedraging tot uitgangspunt te worden genomen.

Haarlemse uitgangspunten voor het afstemmingsbeleid
Ter vaststelling van het afstemmingsbeleid en de eerste sanctieverordening (ingaande 1 januari
2005) zijn destijds uitgangspunten voor het afstemmingsbeleid benoemd. Op grond van de
ervaringen in de afgelopen jaren vormen deze uitgangspunten, zoals onderstaand enigszins
aangepast, vertrekpunt voor de onderhavige verordening.

1. Om zowel aan het uitgangspunt van maatwerk te voldoen als om voldoende rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid te bieden, worden standaardmaatregelen voor de verschillende
gedragingen in de afstemmingsverordening opgenomen, waarbij het uitgangspunt dat elk
individueel geval op zichzelf beoordeeld moet worden in stand blijft. Dit betekent dat in
individuele gevallen kan worden afgeweken van de standaardmaatregel.

2. Nadere omschrijvingen van de verplichtingen en gedragingen worden in de toelichting op
de verordening gegeven. Ook komt er een richtlijn voor de uitvoering om te waarborgen dat
gelijke situaties gelijk worden behandeld. Bijzondere aandacht zal hier uitgaan voor de
begrippen zoals dringende reden, het interen van vermogen en het zich jegens het college
zeer ernstig misdragen.

3. In de afstemmingsverordening wordt een handhavingsartikel opgenomen. Om de twee jaar
wordt een handhavingsplan aan de raad aangeboden.

4. Gedragingen die de arbeidsinschakeling belemmeren én gedragingen die financiële
gevolgen hebben worden, oplopend naar de ernst van de gedraging, in de tweede, derde,
vierde of vijfde categorie geplaatst.

5. Een maatregel vanwege de schending van de inlichtingenplicht wordt afgestemd op de
hoogte van het benadelingsbedrag.

6. Een maatregel wordt opgelegd door een verlaging van de bijstand in de eerstvolgende uit te
betalen uitkeringsmaand(en).

7. In de regel wordt een maatregel toegepast op de bijstandsnorm (dat wil zeggen de algemene
bijstand). Een uitzondering hierop vormen die situaties waarin de verwijtbare gedraging van
belanghebbende verband houdt met zijn recht op bijzondere bijstand: in dat geval vindt
afstemming van de bijzondere bijstand plaats.

8. Bij voorkeur wordt het percentage van de maatregel verdubbeld indien er sprake is van
recidive.

9. Bij samenloop van verwijtbare gedragingen worden de maatregelen bij elkaar opgeteld.
10. Waarschuwingen worden in de regel niet toegepast. Als er sprake is van een gedraging uit

de eerste categorie kan van deze regel worden afgeweken.
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Artikelgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
In de verordening wordt het begrip ‘belanghebbende’ gebruikt. Dit begrip wordt in artikel 1:2
van de Algemene wet bestuursrecht omschreven als ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken’.

ad.g
Bruto benadelingsbedrag: de definitie is afkomstig uit het Boetebesluit van 14 oktober 2000
(staatsblad 462). Het bruto benadelingsbedrag is het bruto bedrag dat ten onrechte als uitkering
is verleend. De afgedragen of af te dragen loonheffing en premie zijn dus in het bruto
benadelingsbedrag begrepen. De maatregelen in verband met het niet nakomen van de
inlichtingenplicht met gevolgen voor de bijstand worden, met het oog op rechtsgelijkheid, in
alle gevallen afgestemd op het bruto benadelingsbedrag. Het terug te vorderen bedrag in
verband met teveel ontvangen bijstand wordt afhankelijk van het tijdstip van terugvorderen wel
of niet gebruteerd. Het netto benadelingsbedrag wordt toegepast, wanneer er geen loonheffing
en/of premie zijn of worden afgedragen.

Artikel 2 Het opleggen van een maatregel
Eerste lid
De WWB verbindt aan het recht op een bijstandsuitkering de volgende verplichtingen:
 Het tonen van voldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan

(artikel 18, tweede lid WWB).
 De plicht tot arbeidsinschakeling (artikel 9 WWB). Deze plicht bestaat uit twee soorten

verplichtingen:
- de plicht om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en deze te
aanvaarden; en
- de plicht gebruik te maken van door het college aangeboden voorzieningen gericht op
ondersteuning bij de arbeidsinschakeling; en
-de plicht om mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van
aanpak als bedoeld in artikel 44a van de wet; en

 Naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijke nuttige
werkzaamheden verrichten.

 De informatieplicht (artikel 17, eerste lid WWB). Op een bijstandsgerechtigde rust de
verplichting aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te
doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat
zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.

 De medewerkingsplicht (artikel 17, tweede lid WWB) Dit is de plicht van
bijstandsgerechtigden om desgevraagd het college de medewerking te verlenen die
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de wet. De medewerkingsplicht kan uit
allerlei concrete verplichtingen bestaan, zoals:
- het toestaan van huisbezoek;
- het meewerken aan een psychologisch onderzoek.
Artikel 18, tweede lid, noemt een gedraging die in ieder geval een schending van de
medewerkingsplicht inhoudt: ‘het zich jegens het college zeer ernstig misdragen’.

 De houding en gedraging ten tijde van de aanvraag (artikel 43 lid 4 en lid 5 WWB).
Meerderjarige personen die ten tijde van de aanvraag jonger zijn dan 27 jaar, kunnen hun
bijstandsaanvraag niet eerder indienen dan 4 weken nadat zijn zich hebben gemeld. In deze
4 weken worden zij geacht zich tot het uiterste in te spannen om een bijstandsaanvraag te
voorkomen. Bij het vaststellen van het recht op algemene bijstand houdt het college
rekening met de houding en gedraging gedurende deze 4 weken, en stemt eventueel de
bijstand af op deze houding en gedragingen. Wanneer uit houding en gedraging van
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belanghebbende jonger dan 27 jaar ondubbelzinnig blijkt dat zij de verplichtingen, uit
artikel 9 eerste lid of artikel 55 WWB niet willen nakomen, dan is er geen recht op
uitkering op grond van de WWB (artikel 13 tweede lid onder d WWB). Afstemming is dan
niet aan de orde. Overig is er ook geen recht op WWB wanneer blijkt dat de
belanghebbende jonger dan 27 jaar uit ’s Rijkskas bekostigd onderwijs kan volgen en dit
niet doet (artikel 13 tweede lid onder c WWB)

De wet SUWI legt ook verplichtingen op aan bijstandsgerechtigden. Het betreft de verplichting
om alle gevraagde gegevens en bewijsstukken aan de Centrale organisatie werk en inkomen te
verstrekken die nodig zijn voor de beslissing door het college (artikel 30c, tweede of derde lid
Wet SUWI) en de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en
omstandigheden mee te delen aan de Centrale organisatie werk en inkomen, waarvan hem
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand, het
geldend maken van het recht op bijstand of de hoogte of de duur van de bijstand.

Tweede lid
In de Afstemmingsverordening zijn voor allerlei gedragingen die een schending van een
verplichting betekenen, standaardmaatregelen vastgesteld. In dit tweede lid is de hoofdregel
neergelegd: het college dient een maatregel af te stemmen op de individuele omstandigheden en
de mate van verwijtbaarheid. Deze bepaling brengt met zich mee dat het college bij elke
maatregel zal moeten nagaan of gelet op de individuele omstandigheden van de
bijstandsgerechtigde afwijking van de standaardmaatregel geboden is. Dit kan zowel een
verzwaring als een matiging betekenen.

Het vorenstaande betekent dat bij het beoordelen of een maatregel moet worden opgelegd, en zo
ja welke, telkens de volgende drie stappen doorlopen moet worden:

Stap 1: vaststellen van de ernst van de gedraging (de ernst van de gedraging komt tot
uitdrukking in het standaardpercentage waarmee de bijstand wordt verlaagd).

Stap 2: vaststellen van de verwijtbaarheid (wat betreft de beoordeling van de mate van
verwijtbaarheid wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 6).

Stap 3: vaststellen van de omstandigheden van de belanghebbende.

Artikel 3 De berekeningsgrondslag
Eerste lid
In dit lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een maatregel wordt opgelegd over de
bijstandsnorm. Onder de bijstandsnorm wordt verstaan de wettelijke norm, inclusief
gemeentelijke toeslag of verlaging en inclusief vakantietoeslag (zie artikel 5 van de WWB).

Tweede lid
In het tweede lid staan de uitzonderingen op het eerste lid genoemd:
a. De 18 tot 21-jarigen ontvangen een lage jongerennorm die, indien noodzakelijk, wordt

aangevuld met bijzondere bijstand in de kosten van levensonderhoud. Indien de maatregel
alleen op de jongerennorm wordt opgelegd, zou dit leiden tot rechtsongelijkheid ten
opzichte van de 21-plussers.

b. Deze bepaling maakt het mogelijk dat het college in incidentele gevallen een maatregel
oplegt over de bijzondere bijstand of de langdurigheidstoeslag. Er moet dan wel een
verband bestaan tussen de gedraging van een belanghebbende en zijn recht op bijzondere
bijstand of de langdurigheidstoeslag.

Artikel 4 Het besluit tot opleggen van een maatregel
Eerste lid
Een maatregel wordt opgelegd ná het nemen van het besluit hiertoe. Wanneer de maatregel bij
een lopende uitkering wordt opgelegd, wordt een besluit tot vaststelling van de algemene
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bijstand op grond van artikel 45 WWB genomen. Tegen het besluit kan door belanghebbende
bezwaar en beroep worden aangetekend.

Het doen van een schriftelijke mededeling dat wordt afgezien van een maatregel op grond van
een dringende reden is van belang vanwege eventuele recidive. De maatregel telt namelijk wél
mee voor de bepaling van eventuele recidive.
Het schriftelijk mededelen van het afzien van een maatregel vanwege het ontbreken van
verwijtbaarheid is van belang vanwege het ‘kenbaarheidsvereiste’ (Awb). Dit telt niet mee voor
de bepaling van recidive. Ook het afzien van een maatregel op grond van het tweede lid van
artikel 6 telt niet mee voor de bepaling van recidive.

Tweede lid
In dit artikel wordt aangegeven wat in het besluit in ieder geval moet worden vermeld. Deze
eisen vloeien rechtstreeks voort uit de Algemene wet bestuursrecht en dan met name uit het
motiveringsbeginsel. Dit houdt onder andere in dat een besluit kenbaar is en van een
deugdelijke motivering wordt voorzien.

Artikel 5 Horen van een belanghebbende
De gemeente zal de belanghebbende in de gelegenheid moeten stellen om gehoord te worden
om daarmee de mate van verwijtbaarheid van het verzuim te kunnen vaststellen. Dit horen kan
zowel schriftelijk als mondeling gebeuren.

Het tweede lid bevat een aantal uitzonderingen op deze hoorplicht. Lid 2.b gaat over de situaties
waarin een inkomstenverklaring te laat wordt ingeleverd. Belanghebbende wordt in dat geval in
de hersteltermijn in de gelegenheid gesteld om schriftelijk aan te geven waarom de
inkomstenverklaring te laat wordt ingeleverd.

Artikel 6 Afzien van een maatregel
Eerste lid
Het afzien van een maatregel ‘indien elke vorm van verwijtbaarheid’ ontbreekt, is geregeld in
artikel 18, tweede lid WWB.

Hieronder staat aangegeven hoe in bepaalde situaties met de verwijtbaarheid kan worden
omgegaan:

Bekendheid met de verplichting
Er kan van verwijtbaarheid geen sprake zijn als de klant redelijkerwijs niet kon weten dat hij
aan een verplichting zou moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat klanten op de hoogte zijn
van hun verplichtingen, worden deze in de beschikking opgenomen.

Fouten van de dienst
Als het niet nakomen van verplichtingen (mede) een gevolg is van handelen van SZW moet
daarmee rekening gehouden worden.

Taalproblemen
Het enkele feit dat een klant de Nederlandse taal niet machtig is, zal op zichzelf nooit leiden tot
de conclusie dat het gedrag niet verwijtbaar is.

Verwijtbaarheid en ontslag
Het gaat hier om in de persoon gelegen factoren in relatie tot het ontslag. Bij weigering van een
werkloosheidsuitkering of ontslag op staande voet zal in het algemeen sprake zijn van
verwijtbaarheid.
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Tweede lid
Een andere reden om af te zien van een maatregel is dat de gedraging te lang geleden heeft
plaatsgevonden. Omwille van de effectiviteit en het bevorderen van de gewenste
gedragsverandering, is het wenselijk dat een maatregel zo spoedig mogelijk nadat de gedraging
heeft plaatsgevonden, wordt opgelegd. De algemene regel is dat geen maatregel wordt opgelegd
voor gedragingen die langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden.
Voor gedragingen die een schending van de informatieplicht inhouden en als gevolg waarvan
ten onrechte bijstand is verleend of een te hoog bedrag aan bijstand is verleend, geldt in de regel
een termijn van vijf jaar. Met deze termijn wordt aangesloten bij de termijn die stond in artikel
14e van de Abw in verband met het opleggen van een boete wegens niet-nakoming van de
informatieplicht. Een termijn van vijf jaar ligt voor de hand gelet op de ernst van de gedraging
(fraude) en gelet op het feit dat de gemeente vaak tijd nodig zal hebben om de omvang van de
fraude (het benadelingsbedrag) vast te stellen.

Derde lid
Hierin wordt geregeld dat afgezien kan worden van (het uitvoeren van) een maatregel indien
daarvoor dringende reden aanwezig zijn. Wat dringende redenen zijn, is afhankelijk van de
concrete situatie en kan dus niet op voorhand worden vastgelegd. Gedacht kan worden aan een
zodanige samenloop van omstandigheden dat deze, als de maatregel wordt uitgevoerd, tot
gevolg hebben dat de belanghebbende in een ernstige financiële noodsituatie komt, waardoor
bijvoorbeeld onmiddellijke huisuitzetting dreigt of een pas begonnen schuldsaneringstraject
wordt gefrustreerd. Dringende redenen zijn echter niet uitsluitend van financiële aard; ook
immateriële omstandigheden kunnen een rol spelen.
Anders dan in het eerste lid is de maatregel wel terecht opgelegd, maar wordt deze op grond van
een dringende reden niet uitgevoerd.

Artikel 7 Ingangsdatum en tijdvak
Eerste lid
Het opleggen van en maatregel vindt plaats door het verlagen van de bijstandsnorm. In dit lid is
vastgelegd dat een maatregel wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende kalendermaand
waarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm.

Tweede lid
Wanneer een uitkeringsbedrag nog niet (volledig) aan de bijstandsgerechtigde is uitbetaald, kan
de verlaging van de uitkering worden toegepast met het bedrag dat nog moet worden uitbetaald.
Voor zover de betaling betrekking heeft op een periode ná de verwijtbare gedraging.

Artikel 8 Samenloop van gedragingen
De regeling voor de samenloop van gedragingen houdt in dat als een cliënt nagenoeg
gelijktijdig door verschillende gedragingen meerdere verplichtingen niet nakomt, de
maatregelen gekoppeld aan de verwijtbare gedragingen opgestapeld worden.

Voorbeeld
Bij samenloop van geconstateerde verwijtbare gedragingen uit de eerste categorie (5%), tweede
(10%) én de derde categorie (20%), wordt de standaardmaatregel bepaald op 35 procent (5%
+ 10% + 20 %). De omstandigheden, ernst van het feit en de mate van verwijtbaarheid moeten
overigens nog wel worden meegewogen bij de uiteindelijke bepaling van de maatregel. Bij de
individuele toepassing zou de maatregel verspreid kunnen worden over twee maanden.

De regeling geldt niet voor één bepaalde gedraging die verschillende schendingen van
verplichtingen met zich meebrengt. In dat geval dient voor het toepassen van de maatregel te
worden uitgegaan van de zwaarste maatregel die van toepassing is op de betreffende gedraging.
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Hoofdstuk 2 Maatregelmatrix
De systematiek van het boete- en maatregelbeleid onder de Algemene bijstandswet is
grotendeels in tact gelaten. De systematiek betekent dat de gedragingen / verplichtingen in
categorieën worden ingedeeld, waarbij het onderscheiden criterium de ernst van de gedraging is.
De ernst neemt toe naarmate de gedraging gevolgen heeft voor het niet verkrijgen of behouden
van betaalde arbeid of er sprake is van financiële gevolgen.
Gekozen is de gedragingen algemeen te omschrijven. De invulling van de verplichtingen dient
zoveel mogelijk te worden afgestemd op de mogelijkheden van de individuele
bijstandsgerechtigde.

Artikel 9 Indeling in categorieën
Hierin worden de standaardmaatregelen voor de vijf categorieën van gedragingen die verband
houden met het niet of onvoldoende voldoen aan de verplichtingen verbonden aan het recht op
bijstand. Bij het vaststellen van de percentages waarmee de bijstand wordt verlaagd is in
ogenschouw genomen:
- De proportionaliteit en evenredigheid van de maatregel in relatie tot de verwijtbare

gedraging.
- De verwachte bijdrage van de maatregel aan de beoogde gedragsverandering bij

belanghebbende.

Tweede lid De hoogte en de duur van de maatregel
a. Tot de eerste categorie behoren de relatief lichte vergrijpen: de standaardmaatregel hiervoor

bedraagt vijf procent van de bijstandsnorm gedurende een maand. Er is tevens een
mogelijkheid om bij een (eerste) constatering van een verwijtbare gedraging uit deze eerste
categorie een waarschuwing op te leggen in plaats van een maatregel (op grond van het
derde lid van artikel 9).

b. Tot de tweede categorie behoren de relatief lichte vergrijpen die wél een relatie hebben tot
de plicht tot arbeidsinschakeling en / of die in lichte mate financiële gevolgen hebben. De
standaardmaatregel bedraagt tien procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

c. Tot de derde categorie behoren de gedragingen die een aanleiding vormen tot een beroep op
bijstand of het zonder noodzaak langer voortduren daarvan. De standaardmaatregel bedraagt
twintig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

d. Tot de vierde categorie behoren de zwaar verwijtbare gedragingen. De standaardmaatregel
bedraagt vijftig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

e. Tot de vijfde categorie behoren de zwaar verwijtbare gedragingen waarbij bewust een
uitkeringsonafhankelijke(r) situatie wordt geweigerd dan wel opgegeven. De
standaardmaatregel bedraagt honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

Derde lid Recidive
Er is sprake van recidive in het geval belanghebbende zich binnen 12 maanden na
bekendmaking van het besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan
een verwijtbare gedraging uit hetzelfde artikel van deze verordening. Bij recidive kan het
percentage óf de periode van de standaardmaatregel in verband met de tweede verwijtbare
gedraging worden verdubbeld. Bij voorkeur wordt het percentage verdubbeld.
In het geval een belanghebbende na een tweede verwijtbare gedraging opnieuw verwijtbaar
gedrag vertoont, wordt de hoogte en de duur van de maatregel individueel vastgesteld.

Door bij het bepalen van recidive een scheiding tussen de verschillende artikelen aan te houden
wordt voorkomen dat een relatief lage maatregel van 5%, binnen 12 maanden een verdubbeling
oplevert indien een maatregel inzake de arbeidsverplichtingen ( categorieën 2, 3 en 4) wordt
opgelegd. Aangezien dit om een ander soort gedrag gaat, en de verhouding zoek is.

Voor de bepaling van recidive telt niet mee:
- de verwijtbare gedraging waarvoor een waarschuwing is afgegeven (artikel 9 derde lid) en
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- de geconstateerde gedraging waarbij iedere vorm van verwijtbaarheid ontbrak (afzien van
een maatregel op grond van het ontbreken van verwijtbaarheid, artikel 6 eerste lid en tweede
lid)

Artikelen 10 t/m 14 Indeling van gedragingen in categorieën
In de artikelen 10 t/m 13 staan de gedragingen per onderscheiden categorieën nader uitgewerkt.
Artikel 10 gaat in op de arbeidsverplichtingen van belanghebbenden, artikel 11 somt de overige
verplichtingen uit de WWB op, artikel 12 betreft het betonen van tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan en artikel 13 gaat over zeer ernstige
misdragingen. In de onderstaande toelichting volgt per categorie een opsomming van de
verwijtbare gedragingen.

Eerste categorie (artikel 14 eerste lid)
Hieronder vallen de gedragingen die te maken hebben met het niet tijdig nakomen van de
informatieplicht.

Het gaat hier bijvoorbeeld om het niet op tijd verstrekken van inlichtingen aan de gemeente.

Hierbij is artikel 54 WWB van toepassing. Het recht op bijstand kan worden opgeschort en
belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld binnen een termijn het verzuim te herstellen
(de hersteltermijn). Wordt de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn aan de
gemeente verstrekt, dan kan de bijstandsuitkering worden beëindigd (het intrekken van het
besluit tot toekenning van de bijstand). Worden de gevraagde gegevens wél binnen de
hersteltermijn verstrekt, dan wordt de bijstand voortgezet, maar wordt tevens een maatregel
opgelegd.

De hoogte en de duur van de maatregel van de eerste categorie is geregeld in artikel 9, tweede
lid onderdeel a.

Waarschuwing bij gedragingen uit de eerste categorie
In de verordening is geregeld dat het afgeven van een waarschuwing in plaats van een maatregel
wordt toegepast, als er sprake is van een gedraging uit de eerste categorie en alleen dan wanneer
belanghebbende gedurende de twee voorgaande jaren geen waarschuwing of maatregel uit de
eerste categorie heeft opgelegd gekregen.
Een schriftelijke waarschuwing is geen maatregel. Dat wil zeggen dat bij herhaling van de
gedraging in principe een maatregel wordt opgelegd zonder toepassing van de recidiveregeling.

Tweede categorie (artikel 10 eerste lid en artikel 11 )
a. In artikel 10 lid 1 onderdeel a gaat het om de formele verplichting zich als werkzoekende in

te schrijven bij het UWV Werkbedrijf en te doen blijven. Dit betreft een wettelijke
verplichting die in artikel 9, eerste lid, onderdeel a van de wet is opgenomen.

b. In artikel 10 lid 2 onderdeel b gaat het om de verplichting tot het ondertekenen van een
trajectplan zoals die in de Re-integratieverordening is opgenomen.

c. In artikel 11 onderdeel a gaat het om het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de
algemene medewerkingsplicht voor zover dit geen directe gevolgen heeft voor de
arbeidsinschakeling en geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsnorm.

d. In artikel 11 onderdeel b gaat het niet of in onvoldoende meewerken aan opgedragen
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden voor zover dit geen directe gevolgen
heeft voor de arbeidsinschakeling. Deze verplichting is nieuw opgenomen in de WWB per
2012. De inhoud van deze werkzaamheden zal het college opnemen in een beleidsregel.
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e. In artikel 11 onderdeel c gaat het om de nadere verplichtingen die op grond van artikel 55
en 57 van de wet kunnen worden opgelegd.

De hoogte en de duur van de maatregel van de tweede categorie is geregeld in artikel 9, tweede
lid, onderdeel b.

Derde categorie (artikel 10 tweede lid en artikel 12 eerste lid)
Hier vallen de gedragingen onder die direct aanleiding vormen tot een beroep op bijstand of het
zonder noodzaak langer voortduren daarvan. Het gaat hier om het stellen van niet verantwoorde
beperkingen ten aanzien van de aanvaardbare arbeid en om gedragingen die de kansen op
arbeidsinschakeling verminderen. Voorbeelden van deze categorie zijn negatieve gedragingen
bij sollicitaties en onvoldoende meewerken aan het opgestelde trajectplan.

a. Het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, heeft
betrekking op de actieve sollicitatieplicht en het stellen van niet verantwoorde beperkingen
ten aanzien van de aanvaardbare arbeid. De definitie van algemeen geaccepteerde arbeid is
iedere vorm van betaald werk met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dat
algemeen maatschappelijk aanvaard is en geen gewetensbezwaren oproept (artikel 10
tweede lid onderdeel a).

b. Bij toekenning van de bijstand (of in een later stadium) wordt aan de belanghebbende de
plicht tot arbeidsinschakeling opgelegd. Een onderdeel van deze wettelijke verplichting is
mee te werken aan een voorziening om arbeidsinschakeling te realiseren. De Haarlemse
voorzieningen staan in de re-integratieverordening. De arbeidsinschakeling wordt direct
geschaad, wanneer de belanghebbende deze verplichting niet of onvoldoende nakomt,
hetgeen gevolgen kan hebben voor de duur van de aanspraak op bijstand. Het niet
voldoende verlenen van medewerking aan een voorziening dan wel traject leidt tot
vertraging. De gedragingen in deze subcategorie hebben echter niet tot gevolg dat de
voorziening definitief geen doorgang vindt of moet worden beëindigd.
Van onvoldoende medewerking is in ieder geval sprake als de belanghebbende niet op
afspraken, die gericht zijn op de arbeidsinschakeling, verschijnt of opdrachten in het kader
van een scholing dan wel traject niet naar behoren uitvoert (artikel 10 tweede lid onderdeel
b).

c. Het plan van aanpak bevat indien van toepassing de uitwerking van de ondersteuning, de
verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling en de gevolgen van het niet naleven van die
verplichtingen. Belanghebbende jonger dan 27 jaar zijn verplicht mee te werken aan het
opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de
wet. Het niet of onvoldoende meewerken aan verplichtingen uit dit plan, waarbij de
uiteindelijke voortgang van het plan van aanpak niet, of nauwelijks wordt geremd, is een
maatregelwaardige gedraging uit de derde categorie (artikel 10 tweede lid onder c).

d. De verplichting om voldoende besef van verantwoordelijkheid te tonen voor de voorziening
in het bestaan, geldt reeds voordat een bijstandsuitkering wordt aangevraagd (artikel 12
eerste lid). Dit betekent dat wanneer iemand in de periode voorafgaand aan de
bijstandsaanvraag een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid heeft getoond,
waardoor hij niet langer beschikt over de middelen om in zijn levensonderhoud te voorzien
en als gevolg daarvan een bijstandsuitkering aanvraagt, de gemeente bij de toekenning van
de bijstand hiermee rekening kan houden door het opleggen van een maatregel.

Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan uit allerlei gedragingen blijken,
zoals:
- een onverantwoorde besteding van vermogen;
-het niet nakomen van de verplichting tot instellen alimentatievordering.
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Hieronder volgen enkele voorbeelden waaruit een tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid blijkt:

Te snelle intering vermogen
Een vrouw ontvangt bij de boedelscheiding een bedrag € 32.000. Vanaf het moment dat de
vrouw feitelijk kan beschikken over dit vermogen, zal zij dit op verantwoorde wijze moeten
interen. De interingsnorm is anderhalf maal de bijstandsnorm plus de eventuele benodigde
particuliere ziektekostenverzekering. De (alleenstaande) vrouw zal dan circa anderhalf jaar
in haar eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In het geval de vrouw binnen een jaar een
beroep moet doen op bijstand, kan de bijstand worden verleend onder toepassing van een
maatregel van 20 procent gedurende een half jaar. Deze werkwijze is conform
jurisprudentie.

Onderbedeling bij echtscheiding
Door bij echtscheiding in te stemmen met een onderbedeling is een situatie ontstaan
waardoor eerder een beroep op bijstand is ontstaan. Hierdoor wordt blijk gegeven van een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.

De hoogte en de duur van de maatregel van de derde categorie is geregeld in artikel 9, tweede
lid onderdeel c. In afwijking hiervan kan in het geval van het tonen van een tekortschietend
besef van verantwoordelijkheid de maatregelperiode langer worden vastgesteld (zie het
voorbeeld).

Vierde categorie (artikel 10 derde lid)
De belanghebbende jonger dan 27 jaar kan zijn aanvraag niet eerder indienen dan vier weken na
de melding, artikel 41 lid 4 van de wet. In deze vier weken wordt van deze belanghebbende
verwacht dat hij zich tot het uiterste inspant om bijstandsafhandelijkheid te voorkomen. Bij de
melding wordt de belanghebbende op de hoogte geteld van de verplichtingen bedoeld in artikel
9, eerste lid, onderdeel a, en de inhoud van artikel 41van de wet. Bij het indienen van de
aanvraag onderzoek het college de inspanningen van belanghebbende om de
bijstandsafhankelijkheid te voorkomen. Houding en gedragingen van de
meerderjarige personen die ten tijde van de aanvraag van algemene bijstand jonger
dan 27 jaar zijn gedurende de vier weken na de melding maken onderdeel uit van dit onderzoek.
Wanneer ondubbelzinnig blijkt dat belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in artikel 9,
eerste lid, of artikel 55 van de wet niet wil nakomen, is er geen recht op bijstand. Hieraan is
geen periode verbonden, zolang belanghebbende deze verplichtingen niet na wil komen blijf hij
uitgesloten van het recht op bijstand. Wanneer belanghebbende zijn verplichtingen onvoldoende
nakomt is er sprake van flinke verwijtbaarheid. In de genoemde periode van vier weken wordt
een uiterste inspanning van belanghebbende verwacht. Bij onvoldoende inspanning is een
maatregel uit de vierde categorie van toepassing.

Vijfde categorie (artikel 10 vierde lid, artikel 12 tweede lid en artikel 13)
Essentieel bij de hier genoemde gedragingen is dat de belanghebbende door de weigering of het
onvoldoende meewerken bewust afziet van de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk
onafhankelijk van een bijstandsuitkering te worden of blijven.
a. Het gaat hier om dezelfde soort gedraging als bedoeld in artikel 10 tweede lid onder b,

echter met dit verschil dat de gedraging heeft geleid tot het definitief geen doorgang vinden
of afbreken van de voorziening. In de praktijk zal beëindiging van een voorziening dan wel
traject pas plaatsvinden nadat de belanghebbende door zijn gedrag herhaaldelijk heeft laten
blijken niet mee te willen werken. Zonder traject is arbeidsinschakeling voor de
desbetreffende belanghebbende niet mogelijk, waardoor het gedragingen betreft die de kans
op uitstroom voor langere tijd vrijwel onmogelijk maken (artikel 10 vierde lid onder a).
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b. Artikel 10 vierde lid onderdeel b en artikel 12 tweede lid hebben betrekking op het weigeren
van algemeen geaccepteerde arbeid. Het kan hierbij om allerlei soorten arbeid gaan:
parttime of fulltime, tijdens of voorafgaand aan de uitkering, tijdelijk of voor onbepaalde
duur. In deze categorie gedraging gaat het om verwijtbaar ontslag, bijvoorbeeld een ontslag
op staande voet wegens werkweigering of ontslag op eigen verzoek. In deze gevallen wordt
een aanvraag WW vrijwel zonder uitzondering geweigerd. Tenzij achteraf anders blijkt,
neemt SZW de constatering van de UWV dat er sprake is van verwijtbaarheid over. Mocht
in het bezwaar en beroep tegen de weigering van de WW-uitkering blijken dat het ontslag
niet verwijtbaar is, dan kan er in het kader van de WWB ook geen sprake zijn van
verwijtbaarheid. Als de belanghebbende afziet van het aanvragen van WW, dan zal SZW
een eigen onderzoek naar de verwijtbaarheid moeten instellen.

c. Artikel 10 lid 4 onderdeel c heeft betrekking op het niet of onvoldoende meewerken aan een
voorziening die een uitkeringsvervangend inkomen biedt, zoals arbeid in het kader van
Workfirst.

d. Het gaat bij artikel 10 lid 4 onderdeel d om dezelfde soort gedraging als bedoeld in artikel
10 tweede lid onder c, echter met dit verschil dat de gedraging heeft geleid tot het definitief
geen doorgang vinden of afbreken van (de verplichtingen uit) het plan van aanpak.

e. Bij artikel 10 lid 4 onderdeel e gaat het om alleenstaande ouders, die op grond van artikel 9a
eerste lid van de wet een ontheffing hebben van de verplichtingen op grond van artikel 9
eerste lid onder a. En waarbij uit houding en gedrag ondubbelzinnig blijkt dat zij de
verplichtingen van artikel 9 eerste lid onder a niet willen nakomen. Het college trekt deze
ontheffing in en verlaagd de bijstand. Van deze wordt afgezien wanneer iedere vorm van
verwijtbaarheid ontbreekt.

f. Met het zich zeer ernstig misdragen wordt met name bedoeld agressief gedrag (artikel 13).
Onder de term ‘zeer ernstig misdragen’ kunnen diverse vormen van agressie worden
verstaan. In het kader van deze verordening wordt gesproken van ‘zeer ernstig misdragen’
als het gedrag verwijtbaar is en het gedrag in het normale menselijke verkeer in alle
gevallen als onacceptabel kan worden beschouwd. Er moet een verband bestaan tussen de
ernstige misdraging en (mogelijke) belemmeringen bij het vaststellen van het recht op een
uitkering. En tot slot kan er geen maatregel worden opgelegd als belanghebbende zich
agressief heeft gedragen tegenover een medewerker van een andere organisatie die belast is
met de uitvoering van de WWB (bijvoorbeeld een re-integratiebedrijf).

Bij het vaststellen van de ernst van de gedraging kunnen de volgende vormen van agressief
gedrag worden onderscheiden:
– verbaal geweld
– discriminatie
– intimidatie
– zaakgericht fysiek geweld (vernielingen)
– mensgericht fysiek geweld
– combinatie van agressievormen

Voor de mate van verwijtbaarheid is het onderscheid tussen instrumenteel geweld en
frustratiegeweld relevant. Van instrumenteel geweld is sprake als iemand het toepassen van
geweld bewust gebruikt om een doel te bereiken. Agressie die ontstaat door onmacht,
ontevredenheid, onduidelijkheid en dergelijke behoort tot het frustratiegeweld. Deze laatste
vorm is in (mindere) mate verwijtbaar dan het instrumenteel toepassen van geweld.

Haarlem heeft een agressieprotocol waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met lastige
en agressieve cliënten. Deze regels zijn ook van toepassing op cliënten van de afdeling
SZW.

De hoogte en de duur van de maatregel van de vierde categorie is geregeld in artikel 9, tweede
lid onderdeel d.
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Artikel 12 derde lid Gedragingen met betrekking tot incidentele bijzondere bijstand
Artikel 12 lid 3 regelt de afstemming van bijzondere bijstand in die gevallen waarin de
belanghebbende geen aanspraak meer kan maken op een voorliggende voorziening, maar hier
wel aanspraak op had kunnen maken indien de belanghebbende bijvoorbeeld tijdig de huur- of
zorgtoeslag had aangevraagd of tijdig een ziektekostenverzekering had afgesloten. Omdat er
geen voorliggende voorziening meer is, kan de aanvraag niet op die grond worden afgewezen,
maar dient een verlaging te worden toegepast van 100% van het benadelingsbedrag. Daarnaast
regelt dit lid de afstemming waarbij een beroep op de bijzondere bijstand het gevolg is van
betoond tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
Hierbij moet gedacht worden aan een beroep op de bijzondere bijstand voor kosten die
belanghebbende uit zijn eigen inkomen zou kunnen voldoen, maar waarbij door beslaglegging
op het inkomen of andere redenen, onvoldoende inkomen overblijft om zelf in de kosten te
voorzien.

Artikel 15 Het niet nakomen van de inlichtingenplicht met gevolgen voor de bijstand
Eerste lid
In artikel 17 lid 1 van de wet en artikel 65 van de Abw is bepaald dat belanghebbende op
verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden
waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn
arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Onder ‘onverwijld’ wordt verstaan ‘binnen één
maand na het ontstaan dan wel vóór komen van de feiten en omstandigheden’.

Tweede lid
De hoogte en de duur van de maatregel is geregeld in artikel 15 tweede lid.

De relatie met de strafrechtelijke maatregel
Gemeenten zijn verplicht om proces-verbaal op te maken en aangifte te doen bij het Openbaar
Ministerie indien er sprake is van fraude en het benadelingsbedrag hoger is dan € 10.000,-- (de
aangifterichtlijn sociale zekerheid). De Centrale Raad voor Beroep heeft zich in het verleden
geregeld uitgesproken tegen ‘dubbele bestraffing’. Uitgangspunt is dan ook dat als het Openbaar
Ministerie (OM) over gaat tot strafvervolging, geen maatregel wordt opgelegd. Wanneer het
OM seponeert omdat de voorkeur van het OM uit gaat naar bestuursrechtelijke afhandeling van
de fraude kan de maatregel alsnog worden overwogen.

Artikel 16 Handhavingsplan
WWB artikel 8a bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer regels stelt
voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en
oneigenlijk gebruik van de wet. Het doel hiervan is de handhaving van de WWB en het
fraudebeleid op de agenda van de gemeenteraden te zetten. Door de opname van artikel 15 in de
Afstemmingsverordening hoeft er geen aparte fraudeverordening worden opgesteld. Wel is een
duidelijke verplichting opgelegd om iedere twee jaar een handhavingsplan aan de gemeenteraad
te presenteren.

Artikel 17 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging van de
WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in werking treed op 1
januari 2012. Anders treed deze verordening in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding
van het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’.

Artikel 18 Inwerkingtreding
Spreekt voor zich

Artikel 19 Inwerkingtreding
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Spreekt voor zich
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De raad van de gemeente Haarlem;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 29 juli 2004, nummer
SZW/2004/711;

Gelet op:
- artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;
- de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t :

Vast te stellen de verordening

“Bijstandsverordening WWB”,

luidende als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet werk en bijstand;
b. gezinsnorm: de norm als bedoeld in artikel 21 van de wet;
c. kamerbewoner: degene die op commerciële basis een kamer huurt en bewoont;
d. dakloze: degene zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Gemeentelijke

basisadministratie.

Artikel 2 Reikwijdte
1. De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar

of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van het gezin gelden de bepalingen van deze
verordening alleen indien in het gezin minimaal 2 gezinsleden van 21 jaar of ouder
doch jonger dan 65 jaar zijn.

2. De bepalingen in hoofdstuk 2 en 3 laten de toepassing van artikel 18, eerste lid van de
wet onverlet.

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de norm

Artikel 3 Algemeen
De norm wordt verhoogd met een toeslag indien de alleenstaande of de alleenstaande ouder
hogere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als
gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen van deze kosten met een ander.

Artikel 4 Geen ander om de kosten te delen
1. De toeslag als bedoeld in artikel 3 bedraagt 20 procent van de gezinsnorm voor de

alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf
heeft.

2. Voor de toepassing van dit artikel worden meerderjarige kinderen met een inkomen tot
de grens genoemd in artikel 25 van de wet vermeerderd met 10% van de gezinsnorm,
niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf
heeft.
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Artikel 5 Kamerbewoner
De toeslag als bedoeld in artikel 3 bedraagt 15 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande
en de alleenstaande ouder die kamerbewoner is en hiervoor een commerciële huurprijs betaald

Artikel 6 Overige situaties
De toeslag als bedoeld in artikel 3 bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande
en de alleenstaande ouder op wie artikel 4 en 5 niet van toepassing is.

Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de norm of toeslag

Artikel 7 schoolverlaters
1. De norm of toeslag van schoolverlaters wordt verlaagd met 10% van de

gezinsnorm, gedurende de eerste zes maanden na beëindiging van hun deelname
aan onderwijs of een beroepsopleiding als bedoeld is artikel 28 van de wet.

2. In afwijking van het eerste lid wordt de verlaging niet toegepast bij belanghebbende
van 21 of 22, waarvoor een verlaging op grond van artikel 7 van deze verordening
geldt;

3. In afwijking van het eerste lid wordt de verlaging niet toegepast bij het gezin, met
minimaal 3 gezinsleden van 18 jaar of ouder.

Artikel 8 alleenstaanden van 21 of 22 jaar
De norm of toeslag van alleenstaanden wordt verlaagd met 20% van de gezinsnorm voor 21
jarigen, en met 10% van de gezinsnorm voor 22 jarigen.

Artikel 9 Delen van kosten
1. De norm wordt verlaagd indien het gezin lagere algemeen noodzakelijke kosten van het

bestaan hebben dan waarin de norm voorziet als gevolg van het geheel of gedeeltelijk
kunnen delen van deze kosten met een ander.

2. De verlaging als bedoeld in het eerste lid bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor
het gezin dat een woning delen met één of meer anderen.

3. Het tweede lid van artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Verlaging vanwege de woonsituatie
De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt 10 procent van de gezinsnorm:

a. indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten van huur
of hypotheeklasten verbonden zijn of;

b. indien een woning wordt bewoond waaraan geen kosten van huur of hypotheeklasten
verbonden zijn of;

c. indien belanghebbende dakloos is of;
d. indien belanghebbende in een pension verblijft.
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Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Overgangsrecht
De artikelen 5, voor wat betreft de hoogte van de commerciële huurprijs, en de artikelen 7 en 8
treden, voor belanghebbenden die op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening een
uitkering op grond van de WWB van de gemeente Haarlem ontvangen, na 6 maanden in
werking.

Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Bijstandsverordening WWB.

Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging

van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in
werking treed op 1 januari 2012. Anders treed deze verordening in werking gelijktijdig
met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en
samenvoeging van de WWB met de WIJ’.

2. De Bijstandsverordening (nummer 659 / 1 januari 1997, laatstelijk gewijzigd bij
raadsbesluit d.d. 20 april 2005, 2005/239857) wordt gelijktijdig ingetrokken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Haarlem op …

De voorzitter, De griffier,
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Algemene toelichting

1. Norm, toeslagen en verlagingen
De verplichting tot het opstellen van een gemeentelijke verordening is opgenomen in de
artikelen 8 en 30 van de Wet werk en bijstand. Hierin is aangegeven, dat de gemeenteraad bij
verordening vaststelt voor welke categorieën de bijstandsnorm wordt verhoogd of verlaagd en
op grond van welke criteria (de omvang van) de verhoging of verlaging wordt bepaald.

Hoofdstuk 3 van de Wet werk en bijstand kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan een systeem van normen en toeslagen en verlagingen. Dit systeem is overgenomen uit
de Algemene bijstandswet. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen opgenomen in de onderhavige
bijstandsverordening ten opzichte van de verordening onder de Abw, behalve technische
aanpassingen en aanpassingen naar aanleiding van jurisprudentie.

De normen zijn geregeld in paragraaf 3.2 (artikelen 20 tot en met 24 WWB).
In paragraaf 3.3 worden de toeslagen en verlagingen geregeld (artikelen 25 tot en met 29
WWB).

Norm
Voor personen van 21 jaar tot 65 jaar bestaan er drie normen (artikel 21 WWB) te weten:
a. het gezin: 100 % van het wettelijk minimumloon (= gezinsnorm)
b. alleenstaande ouders: 70 % van de gezinsnorm
c. alleenstaanden: 50 % van de gezinsnorm

Toeslagen
Een toeslag kan worden verstrekt aan een alleenstaande of alleenstaande ouder indien de
algemeen noodzakelijke bestaanskosten niet of niet geheel gedeeld kunnen worden. De
mogelijkheid tot het delen van kosten wordt aanwezig geacht als naast de belanghebbende nog
één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Dan kunnen zaken als huur,
gas, water en licht worden gedeeld.

De toeslag bedraagt maximaal 20 procent van de gezinsnorm, zodat de bijstand maximaal
bedraagt voor:
 Alleenstaande ouders: 90 % van de gezinsnorm;
 Alleenstaanden: 70 % van de gezinsnorm.

De toeslag kan worden vastgesteld op elk bedrag binnen dit maximum van 20 procent van de
gezinsnorm, mits dit aansluit bij het niveau van de noodzakelijk bestaanskosten. Haarlem
hanteert toeslagen van 10, 15 en 20 procent van de gezinsnorm.

Verlagingen
De WWB noemt de volgende verlagingen:
 Verlaging in verband met het geheel of gedeeltelijk kunnen delen met een ander van

algemeen noodzakelijke kosten bij het gezin (artikel 26 WWB);
 Verlaging in verband met de woonsituatie (artikel 27 WWB);
 Verlaging in verband met het recentelijk beëindigen van een studie (artikel 28 WWB);
 Verlaging in verband met de leeftijd van 21 of 22 jaar bij alleenstaanden (artikel 29 WWB).
In Haarlem is ervoor gekozen verlaging op grond van artikel 26, 27, 28 en 29 WWB toe te
passen. Een verlaging in verband met de woonsituatie kan samenlopen met de verlaging op de
gezinsnorm en de toeslagen.
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2. De Bijstandsverordening WWB
In artikel 8 en artikel 30 WWB is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening dient vast te
stellen voor welke categorieën de bijstandsnorm verhoogd of verlaagd wordt en op grond van
welke criteria die verhoging of verlaging wordt bepaald. De Bijstandsverordening moet een
categoriaal karakter hebben. Bij het afbakenen van categorieën is gekozen voor in de praktijk
eenvoudig te hanteren criteria (forfaitaire benadering).

Het is niet nodig om in de Bijstandsverordening alle mogelijke situaties uitputtend te regelen. In
niet geregelde of uitzonderlijke gevallen heeft het college de bevoegdheid c.q. de plicht om de
bijstand op grond van artikel 18 eerste lid van de WWB bij wijze van individualisering
afwijkend vast te stellen.

3. Berekening toepasselijke bijstandsnorm
In de WWB is – in tegenstelling tot in de Abw – niet voorgeschreven, dat in gevallen waarin
zowel de toeslag als de norm verlaagd kunnen worden, de verlaging met voorrang op de toeslag
dient plaats te vinden. De reden van het vervallen van het voorschrift is gelegen in de
financieringsstructuur van de WWB. De bijstandsnorm voor personen van 21 jaar tot 65 jaar
wordt als volgt berekend:

1. Norm
Keuzes: alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin

2a. Optellen toeslag op grond van het niet kunnen delen van kosten met een ander
Keuzes: bij alleenstaande en alleenstaande ouder kan een toeslag worden verleend van 10
procent, 15 procent of 20 procent

2b. Korten met verlaging op grond van het kunnen delen van kosten met een ander
Keuzes: bij het gezin kan een verlaging worden toegepast van 10 procent of 20 procent

3. Korten met verlaging op grond van de woonsituatie, het recent verlaten van school, of de
leeftijd van 21 of 22 jaar.
Keuzes: er zijn drie situaties beschreven in de verordening op basis waarvan een verlaging
van 10 procent kan worden toegepast

4. Uitkomst: bijstandsnorm

4. Overgangsrecht
De bijstandsverordening 2005/239857 is geldig tot 1 januari 2012. Met deze verordening wordt
die ingetrokken en vervangen door de onderhavige verordening. Vanaf 2012 worden een aantal
wijzigingen doorgevoerd in de WWB, waarvan de introductie van de gezinsnorm de meest
opvallende is. In de WWB is voor belanghebbenden die gaan vallen onder de definitie van
gezinsnorm een overgangstermijn van 6 maanden ingevoerd. Ook voor de verordening is
overgangsrecht is nodig, omdat er inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo is in artikel 5
opgenomen dat om in aanmerking te komen voor een toeslag van 15% wegen het huren van een
kamer, er ook een commerciële kamerhuurprijs moet worden betaald. De artikelen 7 en 8 zijn
toegevoegd. Door deze wijzigingen kan de hoogte van de bijstandsnorm voor een beperkt aantal
belanghebbenden lager uitvallen. Voor deze belanghebbenden wordt aangesloten bij het
overgangsrecht van 6 maanden zoals ook is opgenomen in de WWB.



6

Artikelgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
Eerste lid
Er is voor gekozen om begrippen die zijn omschreven in de WWB niet afzonderlijk te
definiëren in de bijstandsverordening. Het gaat hier om begrippen zoals alleenstaande,
alleenstaande ouder, echtpaar, bijstandsnorm et cetera.
Als in de bijstandsverordening WWB wordt gesproken over ‘normen’ wordt gedoeld op de
landelijk vastgestelde normen.
Als in de bijstandsverordening WWB wordt gesproken over ‘bijstandsnorm’ wordt gedoeld op
de landelijk vastgestelde normen plus de gemeentelijke toeslag dan wel verlaging. Dit is
conform de definiëring in de WWB (zie artikel 5 WWB).

Tweede lid
In de bijstandsverordening worden drie begrippen gebruikt die nadere uitleg behoeven:
Voor het begrip gezinsnorm is gekozen, omdat de hoogte van deze norm in de WWB zelf wordt
gegeven in artikel 21 onder c WWB. Dit bedrag is feitelijk gelijk aan het netto minimumloon.
Het begrip kamerbewoner wordt onderscheiden en gedefinieerd vanwege gemaakte keuzes in
het verleden. Sinds 1 januari 1997 is in de toenmalige bijstandsverordening een onderscheid
gemaakt tussen commerciële kamerbewoning en het inwonen bij familie of kostgangersituatie.
Kamerbewoning leidt tot minder schaalvoordelen dan het inwonen bij familie /
kostgangersituatie. Het gevolg hiervan is dat de toeslag voor een kamerbewoner hoger
vastgesteld wordt dan de toeslag voor degenen die inwonen. Commerciële kamerbewoning
wordt uitgesloten als er sprake is van huisgenoten (huisgenoot is degene die zijn hoofdverblijf
in dezelfde woning heeft als de huurder of eigenaar én die familie is van de huurder of eigenaar
of van diens echtgenoot. Onder familie wordt verstaan (klein)kind, pleegkind, aangehuwd kind,
de broer, zuster of (groot)ouder). Om onduidelijkheden over de hoogte van de commerciële
huurprijs weg te nemen, wordt deze opgenomen in de normenlijst.
Het begrip dakloze is voor de duidelijkheid in de begripsomschrijving opgenomen, maar
overeenkomstig gedefinieerd als in de WWB.

Artikel 2 Reikwijdte
Eerste lid
Hoewel de wettekst het mogelijk maakt ook categoriale verlagingen toe te passen op de norm
van 18, 19 of 20 jarigen is dat in de bijstandsverordening niet opgenomen. De jongerennormen
zijn laag vastgesteld, vanwege de onderhoudsplicht van de ouders van de jongeren. In dergelijke
gevallen zou als het ware ‘dubbel gekort’ worden als op basis van de bijstandsverordening de
norm verlaagd zou worden. Bovendien zou de toepassing van de categoriale verlagingen op de
jongerennorm de uitvoering van de bijstandsverordening nodeloos ingewikkeld maken.
Voor 65-plussers worden de zogenoemde ‘ouderennormen’ gehanteerd.

Tweede lid
Dit lid, waarin de individualiseringsbevoegdheid van het college expliciet is opgenomen, volgt
uit artikel 30 vierde lid van de wet. De gemeente behoudt de verantwoordelijkheid om de
bijstandsnorm afwijkend vast te stellen als de individuele omstandigheden van betrokkene
daartoe aanleiding geven.
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Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de norm
Artikel 3 Algemene bepaling
Bij de vaststelling van de norm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder is de wetgever
ervan uitgegaan dat belanghebbende maximale schaalvoordelen geniet door kosten van het
bestaan met anderen te delen. Pas als dit niet mogelijk is, wordt een toeslag verleend. De toeslag
bedraagt minimaal 0 procent en maximaal 20 procent van de gezinsnorm. Haarlem onderscheidt
diverse situaties waarin 20, 15 of 10 procent van de gezinsnorm wordt verleend.

In voorkomende gevallen moet worden beoordeeld of het redelijk is ervan uit te gaan dat kosten
ook kunnen worden gedeeld. In principe wordt het kunnen delen van kosten redelijk geacht in
alle situaties.

Artikel 4 Geen ander om de kosten te delen
Eerste lid
Indien vaststaat dat kosten in het geheel niet gedeeld kunnen worden met een ander, dient op
grond van artikel 30 lid 2 WWB de toeslag te worden vastgesteld op het maximale bedrag,
genoemd in artikel 25 lid 2 WWB (20 procent van de gezinsnorm). Met andere woorden, zij die
geheel zelfstandig wonen hebben recht op de maximale toeslag.

Tweede lid
In het tweede lid is bepaald dat thuiswonende meerderjarige kinderen een inkomen tot de grens
genoemd in artikel 25 van de wet vermeerderd met 10% van de gezinsnorm niet beschouwd
worden als iemand waarmee de ouder de kosten kan delen. Onder de definitie van de
gezinsnorm vallen hieronder voornamelijk kinderen die een opleiding volgen zoals bedoeld in
artikel 4 tweede lid van de wet. Voor deze kinderen geldt dat wanneer hun totale inkomen meer
is dan de aangegeven grens in artikel 4 lid 2 van de wet (voor 2011 is het bedrag € 1023,42 per
maand), het meerdere wordt verrekend met de bijstandsuitkering van het gezin. Op grond van de
wet kunnen de kosten niet worden gedeeld wanneer het inkomen onder de grens is uit artikel 25
van de wet. De vermeerdering van 10% van de gezinsnorm is opgenomen om het werken naast
de studie niet te ontmoedigen. Het opdoen van arbeidservaring tijdens de studie, helpt over het
algemeen het verkrijgen van werk na afronding van deze studie.
Wanneer het inkomen van het kind iets boven de grens komt uit artikel 25 van de wet, maar
minder dan 10% van de gezinsnorm, zou een korting van 10% van de gezinsnorm bij de ouders
een negatief effect hebben. Zodra het inkomen 10% van de gezinsnorm is of meer, kunnen de
kosten worden gedeeld.
Daarnaast kan deze bepaling effect hebben op meerderjarige kinderen waarvoor zorg wordt
verleend, zoals bepaald in het vijfde lid van artikel 4 van de wet.

Artikel 5 Kamerbewoner
Een kamerbewoner is degene die op commerciële basis een kamer huurt en bewoont. De
commerciële basis kan blijken uit bijvoorbeeld een huurovereenkomst en betalingsbewijzen van
de huur. Een commerciële relatie tussen huisgenoten is uitgesloten. De minimale huurprijs
waaruit het commerciële karakter blijk wordt opgenomen in de normenlijst.

De kamerbewoner heeft minder schaalvoordelen dan degene die bijvoorbeeld bij zijn ouders
inwoont, doordat de kamerbewoner een (commerciële) huurprijs moet betalen en ook andere
kosten minder makkelijk zal kunnen delen met een ander. Dat is dan ook de reden om aan
kamerbewoners een toeslag van 15 procent te verlenen.

Artikel 6 Overige situaties
In het geval de artikelen 4 en 5 niet van toepassing zijn, wordt een toeslag van 10 procent van de
gezinsnorm verleend. Het zal in deze situaties veelal gaan om woningdeling door huisgenoten
of kostgangers. De schaalvoordelen in deze situaties zijn groter dan in het geval van
kamerbewoning (artikel 5), waardoor een lagere toeslag gerechtvaardigd is.
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Voorbeeld
Een vrouw en haar 24-jarige neef hebben hun hoofdverblijf op hetzelfde adres. De vrouw is
huurder van de woning. Beiden ontvangen een bijstand. Op het adres staan geen andere mensen
ingeschreven. Hoeveel bedraagt ieders uitkering?

De bijstandsnorm van de vrouw bedraagt 60 procent van de gezinsnorm. De bijstandsnorm is als
volgt opgebouwd:
De vrouw is alleenstaand en ontvangt een alleenstaandenorm: 50 procent
Er woont een meerderjarig kind in haar woning. De neef studeert niet, en heeft dit de afgelopen
6 maanden niet gedaan. De vrouw is geen kamerbewoner. De toeslag voor de vrouw bedraagt
dan: 10 procent (op grond van artikel 6 van de Bijstandsverordening)

De bijstandsnorm van de 24-jarige neef bedraagt ook 60 procent van de gezinsnorm. Zijn
uitkering is als volgt opgebouwd:
Hij is alleenstaand en ontvangt dus een alleenstaandenorm: 50 procent
Hij woont bij zijn tante in. Dit is geen kamerbewoning op commerciële basis. De neef valt dus
niet onder het begrip kamerbewoner. De toeslag voor de neef bedraagt dan: 10 procent (op
grond van artikel 6 van de Bijstandsverordening)
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Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de norm of toeslag

Artikel 7 schoolverlaters
Schoolverlater moeten na hun opleiding aan het werk, en horen niet thuis in een uitkering. Om
de overstap van het onderwijs naar de bijstand te ontmoedigen wordt de bijstandsnorm van
schoolverlaters verlaagd gedurende de eerste 6 maanden na het beëindigen van deelname aan
het onderwijs, zoals bedoeld in artikel 28 van de wet.
Zoals in het tweede lid is opgenomen geldt deze verlaging niet als er gelijktijdig ook een
verlaging wordt toegepast zoals opgenomen in artikel 7 van deze verordening.
De verlaging wordt ook niet toegepast wanneer de schoolverlater deel gaat uitmaken van de
gezinsnorm, waarbij minimaal 3 volwassen gezinsleden zijn opgenomen. Wanneer de
schoolverlater deel gaat uitmaken van de gezinsnorm, valt zijn inkomen uit studiefinanciering
weg, andere inkomsten worden verrekend met de gezinsnorm. Het is dan niet redelijk om deze
gezinsnorm te verlagen van 10% gedurende maximaal 6 maanden.

Artikel 8 alleenstaanden van 21 of 22 jaar
Alleenstaanden van 21 of 22 jaar die werken ontvangen vaak een (minimum)jeugdloon.
Wanneer de bijstandsnorm hoger is dan loon uit arbeid kan dit de uitstroom uit de bijstand voor
deze groep belemmeren. Om dit te voorkomen wordt voor deze groep een verlaging toegepast.

Artikel 9 Delen van kosten
Eerste lid en tweede lid
Ook het gezin kan schaalvoordelen genieten wanneer zij de kosten van het bestaan kunnen
delen, omdat zij de door hen bewoonde woning niet alleen bewonen. Het gezamenlijk bewonen
van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen treden op omdat de
woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van huur, gas, water en licht zijn lager, omdat
deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Indien er op enigerlei
wijze sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt de verlaging als gevolg van de
optredende schaalvoordelen vastgesteld op 10 procent van de gezinsnorm. De norm voor het
gezin wordt hiermee verlaagd.

Ook hier geldt dat in voorkomende gevallen beoordeeld moet worden of het redelijk is ervan uit
te gaan dat kosten kunnen worden gedeeld (zie de toelichting bij artikel 3).

Derde lid
Hier staat evenals in het tweede lid van artikel 4 de uitzondering die geldt wanneer de ‘ander’
een thuiswonend kind is met studiefinanciering.

Artikel 10 Verlagingen van de bijstandsnorm vanwege de woonsituatie
De WWB biedt de mogelijkheid om de bijstandsnorm te verlagen als iemand lagere algemene
noodzakelijke kosten heeft als gevolg van zijn woonsituatie (artikel 27 WWB). In vier situaties
wordt de bijstandsnorm voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en het gezin verlaagd. De
verlaging bedraagt 10 procent van de gezinsnorm. Het gaat om de volgende situaties:

a. de situatie waarin een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten
van huur of hypotheeklasten is verbonden.
Voorbeeld
Vrouw woont met drie kinderen in zelfstandige woning. De ex-echtgenoot betaalt
(vooralsnog) de huur van de woning. Wat is de bijstandsnorm van de vrouw?
De vrouw ontvangt een norm naar de hoogte van een ‘alleenstaande ouder’. De toeslag
bedraagt 20 %: zij kan de kosten immers met niemand anders delen.
Op de bijstandsnorm van 90 % van de gezinsnorm vindt echter een verlaging van 10 % van
de gezinsnorm plaats omdat zij lagere algemene noodzakelijke kosten heeft als gevolg van
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haar woonsituatie (ex-echtgenoot betaalt de huur).
De vrouw ontvangt een bijstandsnorm ter hoogte van 80 % van de gezinsnorm.

b. de situatie waarin een woning wordt bewoond waaraan geen kosten van huur of
hypotheeklasten zijn verbonden
Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie kan sprake zijn bij bewoning van
een woning waaraan geen kosten zijn verbonden, bijvoorbeeld in het geval van krakers.

Voor bepaling van de kosten van huur of hypotheeklasten wordt aangesloten bij de regels over
de woonkostentoeslag. De kosten die meegenomen worden in de berekening van de
woonkostentoeslag vallen onder het begrip ‘kosten van huur of hypotheeklasten’.

c. de situatie waarin betrokkene tot de groep daklozen behoort.
Daklozen houden in de regel geen woning aan. Een dakloze wordt wel geconfronteerd met
de hogere kosten van het op straat leven, zoals bijvoorbeeld de kosten van nachtopvang en
van het aanhouden van een briefadres.

d. de situatie waarin betrokkene in een pension verblijft.
Het verblijf in een pension is (in principe) een tijdelijk verblijf. Verondersteld wordt dat
deze woonsituatie minder kosten met zich meebrengt dan de bewoning van een zelfstandige
woonruimte. Hier is onder andere rekening gehouden met weinig tot geen afschrijfkosten
van bijvoorbeeld keukenapparatuur. Pensionbewoners ontvangen na aftrek van alle
pensionkosten een uitkering ter hoogte van 2/3 van het zak- en kleedgeld over.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 11 Overgangsrecht
Vanaf 2012 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de WWB, waarvan de introductie
van de gezinsnorm de meest opvallende is. In de WWB is voor belanghebbenden die gaan
vallen onder de definitie van gezinsnorm een overgangstermijn van 6 maanden ingevoerd. Voor
de artikelen 5, voor wat betreft de hoogte van de commerciële huurprijs en de artikelen 7 en 8
wordt aangesloten bij het overgangsrecht van 6 maanden zoals ook is opgenomen in de WWB.

Artikel 12 Citeertitel
Voor de citeertitel is aansluiting gezocht bij het gangbare spraakgebruik: de
Bijstandsverordening WWB.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Op het moment van schrijven van deze verordening is het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB
en samenvoeging van de WWB met de WIJ’ aangeboden aan de eerste kamer. De beoogde
ingangsdatum van het wijzigingen van de WWB is 1 januari 2012, de eerste kamer moet het
wetsvoorstel wel eerst aannemen.
De bepalingen in de verordening zijn afgestemd op het wetsvoorstel. Deze verordening dient
gelijktijdig met het wetsvoorstel in werking te treden. Per die datum wordt de
Bijstandsverordening (nummer 2005/239857) ingetrokken.



RAADSBESLUIT WIJZIGING RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW, IOAZ
GEMEENTE HAARLEM

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. < datum >; inzake RE-
INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW, IOAZ GEMEENTE HAARLEM

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Wet werk en bijstand;

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1
januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordening die zijn grondslag vindt in laatstgenoemde wet aan te
passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze
verordening zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke
sociale zekerheid betreft;

BESLUIT:

vast te stellen het Raadsbesluit RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW, IOAZ GEMEENTE HAARLEM.

Artikel I. Wijziging Re-integratieverordening WWB

De Re-integratieverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

A. Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt:
Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In
die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

B. Artikel 12a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.
Artikel 12a luidt als volgt:
1. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden

gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.
2. Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze

begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk
‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

C. Artikel12b wordt ingevoegd met als opschrift: Afwijkende bepalingen voor jongeren.
Artike12b luidt als volgt:
In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in
artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van
belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;
b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

Artikel 2. Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en samenvoeging van
de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in werking treed op 1 januari 2012. Anders treed deze verordening in
werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en samenvoeging van
de WWB met de WIJ’.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van < datum noemen>.

De griffier, De voorzitter,



ALGEMENE TOELICHTING
In 2009 heeft de gemeenteraad de verordening Werkleeraanbod WIJ vastgesteld. Daarmee is voldaan aan de
wettelijke opdracht om, middels een verordening, regels te stellen over de inhoud van het werkleeraanbod. Door
het intrekken van de WIJ zal tevens de verordening Werkleeraanbod WIJ komen te vervallen. De verordening
Werkleeraanbod WIJ heeft een andere inhoud dan de Re-integratieverordening WWB. Enerzijds is dit
veroorzaakt door het afdwingbare recht op ondersteuning middels een werkleeraanbod, anderzijds door de
beperking van het aantal ‘incentives’ dat gemeenten konden verstrekken aan jongeren die gingen werken.
Daarnaast is in de verordening Werkleeraanbod WIJ het beleid m.b.t. de arbeidsinschakeling van jongeren
opgenomen.

Bij een beleidsarme overgang moet minimaal worden geregeld dat voor jongeren niet tot het re-integratie-
instrumentarium behoren bij de volgende ‘incentives’: inkomstenvrijlating, premies, vrijlating van
onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk en plaatsing in participatieplaatsen . Dat is met artikel 1 onder c van
dit Raadsbesluit beoogd. Verwezen is naar artikel 31, vijfde lid WWB. In dat artikel wordt aangegeven welke
middelen niet vrijgelaten worden bij de verlening van algemene bijstand aan jongeren.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I. Wijziging Re-integratieverordening WWB
Spreekt voor zich.

Artikel 2 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en
samenvoeging van de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in werking treed op 1 januari 2012. Anders treed
deze verordening in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en
samenvoeging van de WWB met de WIJ’.



RAADSBESLUIT INTREKKEN VERORDENINGEN WET INVESTEREN IN JONGEREN
GEMEENTE HAARLEM

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. < datum >; inzake intrekken
verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 12, van de Wet investeren in jongeren;

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en
bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordening die zijn grondslag vindt in
eerstgenoemde wet in te trekken;

BESLUIT:

In te trekken het Raadsbesluit verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem.

Artikel I. Intrekken verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem
De volgende verordeningen (2009/158832) worden ingetrokken: verordening toeslagen en
verlagingen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem; verordening maatregelen en toezicht Wet
investeren in jongeren gemeente Haarlem; verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
gemeente Haarlem; wijzigingsverordening SZW-raad Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012 mits het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en
samenvoeging van de WWB met de WIJ’ is aangenomen en in werking treed op 1 januari 2012.
Anders treed deze verordening in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel
‘wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB met de WIJ’.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van < datum noemen>.

De griffier, De voorzitter,



ALGEMENE TOELICHTING
Op het moment van schrijven van deze verordening is het wetsvoorstel ‘wijziging van de WWB en
samenvoeging van de WWB met de WIJ’ aangeboden aan de eerste kamer. Wanneer de eerste
kamer dit wetvoorstel aanneemt is de beoogde ingangsdatum van het wijzigingen 1 januari 2012.
Vanaf deze datum wordt de Wet investeren in jongeren ingetrokken en dienen ook de verordeningen
op grond van de Wet investeren in jongeren te worden ingetrokken.


