
 
B&W 
1. Het college stelt de ‘Beleidsregels Langdurigheidstoeslag Haarlem’ vast.  
2. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2013. 
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 
5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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DOEL: Besluiten 
Het college is bevoegd tot het vaststellen dan wel wijzigen van beleidsregels.  
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Onderwerp: Vaststellen Beleidsregels Langdurigheidstoeslag 
Reg.nummer: SZW/BB  Reg.nr. 2012 / 456760 
 
1 Inleiding; 

Op 1 november 2012 heeft de Raad ingestemd met de nota ‘Samen voor elkaar: 
Groeien naar financiële zelfredzaamheid’ (reg. nummer: SZW 2012/338471). 
De beleidsregels ‘Langdurigheidstoeslag’ maakte deel uit van dit Raadsbesluit. Bij de 
behandeling in de Raad is het amendement ‘Behoud de langdurigheidstoeslag’(10.5 
versie 3) aangenomen. Met dit amendement zijn onder andere de beleidsregels 
‘Langdurigheidstoeslag’ aangepast. Het vaststellen van beleidsregels is echter aan het 
College en niet aan de Raad.  
Met dit besluit stelt het College de beleidsregels vast, conform het amendement 
‘Behoud de langdurigheidstoeslag’. 
 
 

2 Besluitpunten college   
Het college besluit:   

1. De beleidsregels ‘Langdurigheidstoeslag’ vast te stellen. 
2. betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door 

publicatie in de Stadskrant. 
3. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2013. 
4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 

 
3 Beoogd resultaat 
Vaststellen van de beleidsregels ‘Langdurigheidstoeslag’. 
 
4 Argumenten 
Er zijn geen argumenten 
 
5 Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen 
 
6 Uitvoering 
Financiële paragraaf 
De Raad ingestemd met de nota ‘Samen voor elkaar: Groeien naar financiële 
zelfredzaamheid’, hiermee is het budget vastgesteld. 
 
Communicatie  
De Raad ingestemd met de nota ‘Samen voor elkaar: Groeien naar financiële 
zelfredzaamheid’, hierin is de communicatie over het minimabeleid opgenomen. Over 
deze beleidsregels wordt een publicatie opgenomen in de Stadskrant 
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7 Bijlagen 
-beleidsregels ‘Langdurigheidstoeslag’. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris     de burgemeester 



Bijlage A SZW/BB/2012 / 456760 
 
 
Beleidsregels Langdurigheidstoeslag  
 
 
luidende als volgt: 
 
I. Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 – Begrippen 
1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet werk en bijstand  
b. uitzicht op inkomensverbetering: personen die in de komende jaren een ruimer inkomen kunnen 
verkrijgen zijn in ieder geval alle personen met een inkomen uit de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf) 
of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS); 
2. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde 
betekenis als in de wet. 
 
 
 
II. Recht op langdurigheidstoeslag  
 
Artikel 2 – Doelgroep 

1. Er is sprake van ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’ als bedoeld in artikel 36 van de wet 
indien personen, op de peildatum of gedurende de referteperiode, geen uitzicht hebben op 
inkomensverbetering. Personen met een uitkering op grond van de Wet op de 
Studiefinanciering 2000 (Wsf) of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en 
Schoolkosten (WTOS) worden geacht uitzicht te hebben op verbetering van hun inkomen. 

2. Indien er sprake is van een gezin dient het vereiste in het eerste lid op beide partners van 
toepassing te zijn. 

 
III. Slotbepalingen 
 
Artikel 3 – Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels. 
 
Artikel 4 – Citeertitel  
Deze beleidsregels wordt aangehaald als: Beleidsregels langdurigheidstoeslag  
 
Artikel 5 – Inwerkingtreding  
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2013 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van  
 
 
 
 
 
De griffier,         De voorzitter,  
 
 
 
  

http://huisstijl.haarlem.nl/mediawiki/index.php?title=Verordening_langdurigheidstoeslag_2009&action=edit&section=1


 
1. Toelichting algemeen  
 
Deze beleidsregel is,  net als de verordening langdurigheidstoeslag, tot stand gekomen als gevolg van 
een wijziging van het minimabeleid zoals opgenomen in het Raadsstuk ‘Samen voor elkaar: groeien 
naar financiële zelfredzaamheid’ 
In het artikel 8 WWB is een bepaling opgenomen, waarin gemeenten verplicht worden in een 
verordening regels vast te leggen met betrekking tot de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip ‘langdurig, laag inkomen’. 
In artikel 36 WWB is omschreven in welke gevallen onder welke voorwaarden mensen met een laag 
inkomen in aanmerking komen voor de toeslag. De tekst van artikel 36 laat ruimte voor gemeentelijke 
invulling van de regels. In artikel 36, eerste lid, is de rechtsgrond voor de langdurigheidstoeslag 
opgenomen:  
‘Het college verleent op aanvraag een langdurigheidstoeslag aan een persoon van 21 jaar of ouder 
doch jonger dan 65 jaar, die een langdurig laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen 
als bedoeld in artikel 34 heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering’. 
met deze beleidsregels wordt invulling gegeven aan het begrip ‘zicht op inkomensverbetering’. 
 
 
2. Artikelsgewijze toelichting  
 
Ad artikel 1 
Door qua begripsbepalingen aan te sluiten bij de WWB, wordt voorkomen dat na eventuele 
wijzigingen van begripsomschrijvingen de beleidsregels moeten worden aangepast.  
 
Ad artikel 2  
Onder het criterium dat ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’ mag bestaan, vallen in ieder geval 
studenten. Van studenten wordt per definitie gesteld dat zij perspectief hebben op 
inkomensverbetering.  
Voor gezinsleden geldt dat er voor beide partners geen uitzicht op inkomensverbetering aanwezig 
moet zijn, wanneer één van de partners wel uitzicht heeft op inkomensverbetering, is dit uitzicht er 
immers voor het hele gezin. 
 
Ad Artikel 3 
Het college beslist in uitzonderingsgevallen waarin de Beleidsregels Langdurigheidstoeslag niet 
voorzien.  
 
Ad Artikel 4  
Spreekt voor zich 
 
Ad Artikel 5 
Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de inwerkingtreding van het Raadsstuk ‘Samen voor elkaar: 
groeien naar financiële zelfredzaamheid’ op 1 januari 2013.  
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