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Pre-adviesnr. 8
Agendapunt
Onderwerp Verordeningen Wet investeren in Jongeren 

(WIJ)

Aan de raad Middenbeemster, 11 januari 2011

> voorstel

De maatregelenverordening WIJ, de verordening werkleeraanbod WIJ en de toeslagenverordening WIJ 
vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de tijdelijke regels WIJ. 

> toelichting

Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. 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 tot 27 jaar bevorderd en verhoogd. 

Werk leeraanbod / inkomensvoorziening
Om duurzame arbeidsparticipatie te bereiken is de gemeente verplicht om  jongeren die daarom 
vragen een werkleer aanbod te 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. 

Beleidsterreinen
Op een aantal terreinen dient beleid vastgelegd te worden in een verordening  (artikel 12 WIJ). 
 De inhoud van een werkleer aanbod (vgl. huidige re-integratie verordening WWB);
 Het verlagen van het bedrag van de inkomensvoorziening indien verplichtingen niet worden 

nagekomen (vgl. huidige afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ);
 Het verhogen en verlagen van de norm van de inkomensvoorziening (vgl. huidige verordening 

toeslagen en verlagingen WWB-normen).

Tijdelijke regeling
De verordeningen diende voor 1 oktober 2009 vastgesteld te worden. Omdat pas medio juli 2009 
bekend werd dat de WIJ per 1 oktober 2009 werd ingevoerd was het niet mogelijk de verordeningen 
tijdig gereed te hebben. Om die reden heeft de gemeenteraad een tijdelijke regeling vastgesteld. 
Hier werd tot de datum waarop de definitieve verordeningen in werking treden voldaan aan de 
opdracht tot regelstelling als bedoeld in artikel 12 WIJ.
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Ingangsdatum verordeningen
De verordeningen treden in werkingen met terugwerkende kracht per 1 oktober 2010. 
Dit sluit aan op de datum dat de tijdelijke regeling is beëindigd. 

De verordeningen
Verordening Werkleer aanbod
In deze verordening wordt het gemeentelijk beleid vastgelegd met betrekking tot de inhoud van het 
werkleer aanbod dat onder voorwaarden aan jongeren dient te worden gedaan. De jongere moet uit 
de verordening kunnen afleiden welke voorzieningen het college kan inzetten om het doel, de 
duurzame arbeidsparticipatie, te bereiken. Tevens kan in de verordening worden bepaald voor welke 
doelgroepen welke voorzieningen bij voorrang kunnen worden ingezet. 
Het re-integratie instrumentarium wordt met voorrang aan jongeren ter beschikking gesteld. Dit
omdat in de WIJ is bepaald dat jongeren een recht krijgen op een werkleer aanbod en gemeenten de 
verplichting krijgen hen zo’n aanbod te doen. Gezien het bovenstaande wordt gekozen voor een 
aparte verordening WIJ. Daar waar dat mogelijk is, wordt verwezen naar de re-integratieverordening 
WWB.

Toeslagenverordening
In de Toeslagenverordening wordt het gemeentelijk beleid vastgelegd m.b.t. de toeslagen en 
verlagingen die kunnen worden toegepast op de centraal geregelde normen die voor jongeren van 
18 tot 27 jaar gelden..
De wijze waarop de hoogte van de toeslagen zijn vastgesteld komt overeen met die van de 
Toeslagenverordening WWB.

Maatregelenverordening 
Het gemeentelijk beleid m.b.t. het verlagen van de inkomensvoorziening vanwege verwijtbare 
gedragingen, wordt vastgelegd in de maatregelenverordening WIJ.  Naast de, ook in de WWB 
omschreven, verplichtingen als inlichtingen-, medewerkings- en identificatieplicht, zijn er ook 
specifieke verplichtingen voor de jongere, gekoppeld aan het werkleer aanbod. 
De hoogte van de maatregelen bij de maatregelwaardige gedragingen in de maatregelenverordening 
WIJ komen overeen met die genoemd in de afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ.
Net als in de afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ is de afstemmingsverordening WIJ 
aangevuld met een onderdeel over de wijze waarop misbruik en oneigenlijk gebruik van het werkleer 
aanbod en de inkomensvoorziening worden tegengegaan. 

Afstemming verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
De verordeningen zijn afgestemd op de vigerende verordeningen WWB, IOAW, IOAZ. 
De reden hiervoor is dat er zodoende geen verschil ontstaat in de bejegening van personen jonger 
dan 27 jaar en personen ouder dan 27 jaar, bijv. bij de voorwaarden tot het opleggen van 
maatregelen of de hoogte daarvan.  

Bijlage 
Verklarende woordenlijst
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> financiële consequenties (dekking)
De bekostiging van de WIJ is als volgt:
 Wekleer aanbod: uit het participatiebudget (W-deel)

Hoewel de budgetten nauwlettend in de gaten worden gehouden, is de gemeente verplicht een 
aanbod te doen aan jongeren die vragen om een werkleeraanbod.  Dus ook als er geen budget 
meer is. 
Vanuit kostenoverwegingen wordt daarom steeds ingezet op een zo goedkoop mogelijk traject. 

 Inkomensvoorziening: uit het I-deel
 Uitvoeringskosten: via het gemeentefonds

burgemeester en wethouders van 
Beemster.

H.N.G. Brinkman
burgemeester 

E. Kroese-Vrolijks
secretaris


