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Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
Middenbeemster, 6 oktober 2009

Aan de raad
> voorstel
Instemmen met de verordening “Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ)”
> onderwerp:
Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
> toelichting
Op 1 oktober 2009 treedt de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking.
Doelstelling van deze wet is om jongeren te laten werken of leren, of een combinatie van beide.
Hiermee wordt een duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk van jongeren bevorderd en
verhoogd.
De wet richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar.
werkleeraanbod /inkomensvoorziening
Om duurzame arbeidsparticipatie te bereiken moet de gemeente jongeren in beginsel een werkleer
aanbod doen. Aanvaardt de jongere het aanbod en is het inkomen ontoereikend, dan bestaat in
beginsel recht op een inkomensvoorziening. Deze inkomensvoorziening volgt in grote lijnen de WWB
voor wat betreft de voorwaarden die aan het recht zijn verbonden en de normering die geldt voor de
hoogte van deze voorziening.
In bijgaande notitie wordt de wet WIJ nader toegelicht.
Verordeningen WWB
De gemeenteraad dient voor 1 oktober 2009 nieuwe verordeningen vast te stellen c.q. de
bestaande verordeningen te wijzigen (Re-integratie verordening , Afstemmingsverordening,
Verordening cliëntenparticipatie, Toeslagen verordening). Het ontwikkelen van visie en beleid met
betrekking tot de verschillende onderdelen van de wet dient zorgvuldig te geschieden.
Om hier recht aan te doen wordt geadviseerd een tijdelijke regeling vast te stellen waarmee tot de
datum waarop de verordeningen in werking treden voldaan wordt aan de opdracht tot regelstelling.
Het was niet mogelijk de tijdelijke regeling eerder aan te bieden omdat pas medio juli 2009 bekend
werd dat de WIJ per 1 oktober 2009 ingevoerd zou worden.

blz.1 van 3

” Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren”
Deze verordening voorziet in (tijdelijke) regels met betrekking tot:
 de inhoud van het werkleer aanbod;
 het verlagen van de inkomensvoorziening;
 het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik;
 de betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering van de wet; en
 het verhogen of verlagen van de norm of de toeslag.
Uitgangspunt is dat de bestaande uitvoeringspraktijk in het kader van de Wet werk en bijstand dus
zoveel mogelijk wordt oortgezet voor jongeren die een beroep doen op een werkleer aanbod.
Dit betekent dat de betreffende WWB-verordening, of bepalingen uit die verordening, van
overeenkomstige toepassing worden verklaard.
Actuele situatie regio en de gemeente
De jeugdwerkloosheid onder jongeren van 16 t/m 27 jaar neemt fors toe. In verhouding tot een jaar
geleden wordt er een toename van 50% geconstateerd. Zowel de regio Noord-Holland Noord als de
regio Zaanstreek-Waterland hebben vergaande ambities voor wat betreft de aanpak hiervan. Ter
realisering hiervan slaan de partners op het gebied van de arbeidsmarkt de handen ineen. De
ambities sluiten aan bij het programma van het kabinet Actieplan Jeugdwerkloosheid en bij de
gemaakt afspraken tussen de VNG en de sociale partners.
Alle gemeenten in de regio werken mee aan een convenant (Actieplan jeugdwerkloosheid) om in
aanmerking te komen voor de extra middelen jeugdwerkloosheid. De betrokken partijen
(gemeenten, sociale partners,
UWV, onderwijs, jeugdzorg en kenniscentra) hebben in dit plan afgesproken hoe zij een aandeel
zullen leveren in het uitvoeren van de ambities. In de jaren 2010 en 2011 wordt dit verder
uitgewerkt.
Aantal jongeren met een WWB uitkering per 1 september 2009
Beemster:
3
Graft- De Rijp: 2
Schermer:
3
Zeevang
2
ICT
De invoeringsdatum WIJ is 1 oktober 2009. Wijzigingen in de automatisering kunnen niet eerder dan
per
1 januari 2010 worden doorgevoerd. In de periode van 1 juli 2009 tot 1 januari 2010 kunnen
gemeenten de nieuwe instroom in de WIJ registeren in de huidige WWB-systemen. Ook de
verantwoording in het kader van de loonaangifte kan op deze manier plaatsvinden.
Gemeenten moeten bij de ICT-oplevering per 1 januari 2010 deze jongeren alsnog in de WIJ-regeling
onderbrengen. Over 2009 hoeven gemeenten ook geen afzonderlijke statistische gegevens over de
WIJ aan te leveren aan het CBS. Die verplichting gaat in per 1 januari 2010
Bijlagen
1. Notitie WIJ
2. Activiteiten en planning
3. Verordening WIJ
> juridische consequenties
Verordening
De verordening voorziet in (tijdelijke) regels als bedoeld in artikel 12 WIJ.
Mandatering van bevoegdheden
Door de inwerkingtreding van de WIJ ontstaat er een geheel nieuwe ‘set’ van rechten en plichten,
zowel voor gemeenten als voor jongeren. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
WIJ, zo ook voor het nemen van besluiten en andere handelingen die daarvoor nodig zijn (art. 11
blz.2 van 3

WIJ). De bevoegdheid om ter zake namens het college te kunnen optreden dient door het college
aan de aangewezen gemeenteambtenaren of derden te worden overgedragen.
> financiële consequenties (dekking)
werkleer aanbod
Het werkleer aanbod (de voorziening) wordt gefinancierd uit het Participatiebudget.
inkomensvoorziening
De inkomensvoorziening volgt de bestaande systematiek en regels van het WWB I-deel, en gaat ook
onderdeel uitmaken van het WWB I - deel.
Op termijn (vanaf 2011) wordt landelijk een structurele netto besparing van € 143 miljoen per jaar
ingeschat
op het WWB I-deel.
Vanaf 2010 vindt een uitname uit het I-deel plaats. De regering verwacht dat dit wordt bereikt: doordat:
 Jongeren (sneller) een reguliere baan zullen krijgen;
 Een deel van de jongeren zal worden “afgeschrikt” door het feit dat het recht op een uitkering niet
meer vanzelfsprekend is;
 Een deel van de jongeren met een loonkostensubsidie zal werken;
 Een deel van de jongeren (alsnog) een regulier bekostigde opleiding gaat volgen
(en daarmee gebruik gaat maken van een voorliggende voorziening).
uitvoeringskosten
Het bedrag aan uitvoeringskosten in het gemeentefonds zal niet worden aangepast ten gunste van de
gemeente; op termijn is de verwachting dat dit zal dalen als gevolg van de verwachte bestandsdaling
onder jongeren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van
Beemster.
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