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Pre-adviesnr. 10
Agendapunt
Onderwerp Afstemmingsverordening 

Wwb, IOAW, IOAZ

Aan de raad
Middenbeemster, 11 januari 2011

> voorstel
1. De afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ vaststellen.
2. De afstemmingsverordening WWB 2006 intrekken.

> onderwerp:
Afstemmingsverordening  WWB, IOAW en IOAZ

> toelichting
De Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
De wet BUIG is met ingang van 1 januari 2010 in werking getreden. Met deze nieuwe wet worden de 
gemeentelijke middelen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende 
ondernemers, alsmede de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) gebundeld met het 
Inkomensdeel voor de Wet werk en bijstand (WWB). Met de invoering van deze gebundelde uitkering 
krijgt de gemeente één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, 
de IOAZ en het Bbz 2004. 

De financieringssystematiek 
De financieringssystematiek van de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (alleen voor de kosten van 
algemene bijstand aan startende ondernemers)  wijzigt eveneens. De IOAW, de IOAZ en het Bbz 
2004 kennen tot 1 januari 2010 een financieringssystematiek van 75% declaratie en 25% eigen 
budget. Het gecombineerde declaratie- en budgetsysteem voor deze uitkeringskosten is vervangen 
door een systeem van volledige budgetfinanciering, zoals dit al van toepassing was voor het WWB 
inkomensdeel.

De afstemmingsverordening
Bij de gemeenteraad is nu de verplichting neergelegd om (conform de WWB) ook voor de IOAW en 
de IOAZ gerechtigden in een verordening regels vast te stellen met betrekking tot het afstemmen 
(verlagen) van de uitkering. De verordening is niet van toepassing voor de Bbz. 

Aansluiting bij de afstemmingsverordening WWB
Er is gekozen voor één afstemmingsverordening voor de WWB, IOAW en IOAZ. Reden hiervan is  om 
de afstemming van de uitkeringen ten aanzien van deze wetten op elkaar aan te laten sluiten.
Voor de uitvoering is het eveneens praktisch om één verordening te hanteren. De reeds bestaande 
WWB afstemmingsverordening heeft als basis gediend voor deze nieuwe verordening.
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De Afstemmingsverordening biedt de basis voor de genoemde wetten om de uitkering af te 
stemmen. Daarbij is het aspect van rechtszekerheid voor de burger van groot belang. De verordening 
geeft aan in welke gevallen er afgestemd kan worden. 
Beleidsinhoudelijk worden ten aanzien van de WWB en de IOAW/IOAZ dus dezelfde keuzes gemaakt 
en vastgelegd in de verordening. Er is dan ook geen sprake van een beleidswijziging. 

Toch is de IOAW en/of de IOAZ een ander type uitkering dan de WWB, gebaseerd op andere 
wetgeving. 
De verschillen welke van belang zijn voor het “inbreien”van de IOAW en IOAZ in de 
afstemmingsverordening zijn o.a.: 
 De uitkering IOAW en IOAZ is een bruto uitkering en wordt van bruto naar netto berekend
 De inkomsten worden bruto verrekend
 De IOAW en IOAZ kennen geen toeslagen zoals de WWB
 Het verlagingspercentage zal van de grondslag worden genomen i.p.v. de bijstandsnorm
 De IOAW/IOAZ spreekt over uitkering, de WWB over bijstand

Bijlage
Verklarende woordenlijst

> financiële consequenties (dekking)
Het vaststellen van de afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ brengt geen kosten met zich 
mee.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


