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Pre-adviesnr. 9
Agendapunt
Onderwerp Toeslagenverordening Wet werk en 

bijstand (WWB)

Aan de raad
Middenbeemster, 11 januari 2011

> voorstel
1. De toeslagenverordening WWB vaststellen.
2. De toeslagenverordening WWB 2004 intrekken.

> onderwerp:
Toeslagenverordening WWB

> toelichting
Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen 
met betrekking tot het verhogen en verlagen van de bijstandsnorm, een zogenaamde 
toeslagenverordening. 

Bij de invoering van de WWB in 2004 is de huidige toeslagenverordening vastgesteld. 
Op een aantal punten dient deze verordening geactualiseerd te worden. In verband met de invoering 
van de Wet investeren in Jongeren (WIJ) is de leeftijdsaanduiding gewijzigd in 27 jaar en ouder (was  
21 jaar en ouder). Voor bijstandsgerechtigden tot 27 jaar is een aparte toeslagenverordening 
opgesteld: 
“De toeslagenverordening WIJ. 
Beleidsinhoudelijk zijn dezelfde keuzes gemaakt. Er is dan ook geen sprake van een beleidswijziging. 

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de inhoud van de toeslagenverordening. 

Normensystematiek
De WWB kent voor de algemene noodzakelijk kosten van het bestaan een systeem van 
rijksbasisnormen en toeslagen en verlagingen. Uit de toeslagenverordening blijkt voor welke 
categorieën en op grond van welke criteria een verhoging of verlaging van de landelijke 
bijstandsnormen plaatsvindt.

forfaitaire benadering 
Bij het afbakenen van categorieën is rekening gehouden met in de praktijk eenvoudig te hanteren 
criteria. 
Daarom is gekozen voor een forfaitaire benadering. De verordening omschrijft alleen de situaties 
waarin iemand geacht wordt lagere noodzakelijke kosten van het bestaan te hebben. Rekenwerk met 
werkelijke kosten wordt hiermee voorkomen. 
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Criteria verhoging/verlaging basisnorm
Het gaat hierbij om:
1. Het vaststellen van toeslagen voor de alleenstaanden en de alleenstaande ouders die de kosten 

van het bestaan niet (geheel) met een ander kunnen delen.
2. Het al dan niet toepassen van een verlaging op de uitkering indien de uitkeringsgerechtigde:                                        

 de norm voor gehuwden ontvangt en er sprake is van inwoning;
 geen woonkosten heeft;
 als schoolverlater kan worden aangemerkt.

Nadere informatie
In het algemene gedeelte van de toelichting op de toeslagenverordening wordt nadere informatie 
gegeven over de normensystematiek en de toeslagen en verlagingen

> financiële consequenties (dekking)
Het vaststellen van de toeslagenverordening brengt geen kosten met zich mee.

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

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


