
Verschillen  analyse 
Verordeningen  WWB, IOAW  en IOAZ

AFSTEMMINGSVEROR
DENING

Purmerend Beemster

Algemeen • Alleen van 
toepassing op WWB

• De gedragingen bij  
niet  nakomen van de 
verplichtingen 
worden 
onderverdeeld in  4 
categorieën. 

Ook van toepassing op 
IOAW en IOAZ

• Afzonderlijk  artikelen voor 
de verschillende 
gedragingen t.w.

- arbeidsverplichting
en

- inlichtingenplicht
- tekortschietend 

besef
- zeer ernstige 

misdragingen
      

Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%
• •

Afwijkende gedragingen • Later  terugkeren 
van verblijf  in  
buitenland 

• Gedraging heeft  
geleid tot  intrekking  
ontheffing 
arbeidsplicht  
alleenstaande ouder

• < 27 jaar: onvold. 
Inspanningen 
verricht  tijdens 
zoekperiode

• Onvoldoende meewerken 
aan 
inburgeringsvoorziening

• <27 jaar: indienen van 
aanvraag binnen 
zoektermijn
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Opmerking
De verordeningen zijn  zeer verschillend opgebouwd. M.i.  is het weinig zinvol om alle 
verwijtbare gedragingen naast elkaar  te leggen met daaraan gekoppeld het 
afstemmingspercentage.
Het  merendeel van de verwijtbare gedragingen komt  overeen. 

Conclusie 
• Afstemmingsverordening WWB opstellen conform Purmerend
• Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 intrekken
• Overgangsregeling niet  van toepassing
• Financiële gevolgen nihil

Afstemmingsverordening  
IOAW/IOAZ

Purmerend Beemster

Algemeen Afzonderlijke  
afstemmingsverordening 
voor IOAW en IOAZ

Geïntegreerde 
afstemmingsverordening
WWB/IOAW en IOAZ

Opmerking
Afstemming IOAW komt  zeer zelden voor. 

Conclusie
Verordening conform Purmerend vaststellen

Re-integratie  
verordening  

Purmerend Beemster

Verordening
subsidieplafond Ja nee
Uitstroompremie € 1.000,-- € 500,--

Premie inkomsten uit  
arbeid

Vrijlating  25% van 
inkomsten
Max. 2 jaar

Wettelijke  vrijlatingsbep. 
25% half  jaar

Opmerking
• Let  op budgetbewaking
• Premie inkomsten arbeid essentieel verschil;  Purmerend heeft  het in  de premie 

sfeer getrokken Beemster sluit  aan bij  de wettelijke  vrij latingsbepalingen
Purmerend heeft  max. 2 jaar. 

Conclusie
• Re-integratieverordening opstellen conform Purmerend
• Re-integratieverordening 2012 Beemster intrekken
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• Bij  overname van beleid Purmerend moet een bestandsanalyse worden gedaan en 
bekeken worden wie inkomsten uit  arbeid hebben.

• Financiële gevolgen nihil.
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Toeslagenverordening Purmerend Beemster
Algemeen
Andere opbouw van de 
verordening: 

Onderscheid in  
gezinssituatie

Onderscheid Verhogings- 
en verlagingscriteria

Toeslagen 
Alleenwonende 
alleenstaande (ouder)

20% idem

Niet  alleenwonende 
alleenstaande (ouder)
• Wonend met 1 andere 

waarmee kosten kunnen 
worden gedeeld

• Wonend met anderen en 
sprake van commerciële 
huurprijs  o.b.v. 
huurcontract

• Wonend met anderen en 
kosten kunnen worden 
gedeeld met meerdere 
personen

10%

20%

0%

Idem

Niet  geregeld

Niet  geregeld maar  in  de 
praktijk  is de verhoging 
10%

Verlaging
Gezin
• Wonend met 1 andere 

waarmee kosten kunnen 
worden gedeeld

• Wonend met anderen en 
sprake van commerciële 
huurprijs

• Wonend met anderen en 
kosten kunnen worden 
gedeeld met meerdere 
personen

• Gezin bestaat  uit  3 of 
meer meerderjarige 
gezinsleden

10%

Geen verlaging

20%

Niet  geregeld

10%

Niet  geregeld

Niet  geregeld maar  in  de 
praktijk  is de verlaging 
10%

Geen verlaging

Geen woonkosten
• Geen woonkosten
• Bewoning 

hypotheekvrije woning
• Zwervend bestaand

20%
10%

10%

20%
20%

In  principe geen recht  op 
toeslag: Wel 10% bij  
aantoonbare woonkosten

21- 22 jarigen
• 21 jaar
• 22 jaar

- alleenwonend
- niet  

Verlaging toeslag 10%

Idem Beemster
Idem Beemster

Geen recht  op toeslag

Toeslag 10%
Geen recht  op toeslag
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alleenwonend

Extra  Beemster
Personen met wie de kosten 
nooit  kunnen worden 
gedeeld
(dus geen consequenties 
voor toeslag)
 

Niet  geregeld • Asielzoekers die buiten 
opvangcentrum  zijn  
gehuisvest

• Kind  als bedoeld in  art.  
4 lid  2 WWB (o.a. kind  
met WSF e.d.)

Anti  cumulatiebepaling
Max. verlaging voor gezin 
is 20%

Bijstandsnorm tenminste
Alleenstaande 35% 
Alleenstaande ouder: 55 %
Gezin: 65%

Opmerking
• De verordening van Purmerend wordt  in  vergelijking  als basis gehanteerd.
• De verordening moet nog worden aangepast ivm vervallen huishoudtoets

Personen met wie kosten nooit  kunnen worden gedeeld: Indien WSF dan maakt  het 
niet  uit  

Conclusie
• Verordening wijkt  op een aantal  punten af echter alleen vwb 21-22 jarigen kan dit  

eventueel consequenties hebben (overige criteria  komen niet  voor in  Beemster.
• Inventarisatie 21-22 jarigen met WWB in  Beemster ivm andere toeslag 
• Voor zover bekend zijn  er geen  situaties in  Beemster waarbij  men woont met 

meerdere anderen.
• Verordening opstellen conform Purmerend en aanpassen aan vervallen  

huishoudtoets
• Oude verordening intrekken
• Overgangsregeling vaststellen voor bestaande klanten per 1jan13 (21-22 jarige?) 

dan wel wonend met meerdere personen
• Financiële gevolgen nihil

Langdurigheidstoeslag
Purmerend Beemster

Referteperiode 60 maanden 36 maanden

Inkomensnorm 100% 110%
Hoogte
• Alleenstaande
• Alleenstaande ouder
• Gezin

€ 363,--
€ 465,---
€ 518,--

€ 365,--
€ 465,--
€ 517,--
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Opmerking

• Een essentiële afwijking  is de lagere inkomensnorm en de referteperiode. 
• Vervallen huishoudinkomenstoets heeft  geen consequenties voor deze verordening
 
Conclusie
• Verordening opstellen conform Purmerend 
• Oude verordening intrekken
• Overgangsregeling ivm langere referteperiode niet  voor lagere inkomensnorm
• Financiële gevolgen vrijwel  nihil  omdat er nagenoeg geen inwoners zijn  die in  de 

inkomensgrens van 100% tot  110 % vallen

 

Verordening  Maatsch. 
participatie  
schoolgaande kinderen  
tot  18 jaar

Purmerend Beemster

Beleidsarme verordening
Participatie geregeld via 
minimabeleid

Inkomensnorm 120 % 110% (nota minimabeleid)

In  aanmerking  te nemen 
kosten 

Beschrijving  kosten 

Doelgroep Personen tot  18 jaar
Hoogte vergoeding € 350,-- per ten laste 

komend kind

Opmerking
• Het  vervallen van de huishoudtoets heeft  geen consequenties voor deze verordening
• Bijdrage wordt   in  Purmerend niet  als cat. regeling gezien omdat kosten 

verantwoord moeten worden. Daarom is de inkomensnorm ook op 120%. 
• Beemster heeft  dit  geregeld in  minimabeleid. Kosten worden niet  zo expliciet  

beschreven
• Omdat  de bijdrageregeling gehandhaafd blijft,  dient  ook de oude verordening 

gehandhaafd te blijven. 

Conclusie
• Oude Verordening handhaven

Verordening  
cliëntenparticipatie  
WWB

Purmerend Beemster

Opmerking
Beemster heeft  geen verordening en ook geen cliëntenplatform.  Uitgezocht wordt  of 
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Beemster kan aansluiten  bij  Purmerend.

Conclusie
• Vooralsnog geen verordening cliëntenparticipatie vaststellen. 

Handhaving Purmerend Beemster
Soort  Handhavingsverordening Controle plan

Controle systematiek Steekproefsgewijs
Interne controle middel 
KIC  systeem

Heronderzoeken en 
toetsing 1 op 1

Controle obv 
risicoprofielen 

Opmerking
• Er  is een nieuwe wet in  de maak: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 

SZW wetgeving. Streefdatum  invoering: 1jan13. In  verband hiermee dient  
Purmerend een nieuwe handhavingsverordening op te stellen.

• In  Beemster handhaving opgenomen als artikel  in  afstemmingsverordening/ 
verwijzing naar  controleplan

Conclusie
• Verordening conform Purmerend vaststellen. Medio 2013 komt  er een nieuwe 

verordening, 
• Controle systematiek  Purmerend overnemen 
• Geplande HO Beemster in  2013 uitvoeren en hierna werkwijze Purmerend 

overnemen. 
• Controleplan intrekken
• Financiële consequenties nihil

Re-
integratieverordening  
Wwik

Purmerend Beemster

Niet  aanwezig

Opmerking
• De Wwik  is per 1jan12 afgeschaft. De overgangsregeling stopt  definitief  op 1 juli  

2012. 
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       Verordening vervalt  van rechtswege. 

Conclusie
• Geen omdat verordening vervalt.   

KINDEROPVANG

Purmerend Beemster

Verordening  Wet 
Kinderopvang

Opmerkingen
• Er  ligt  een wetsvoorstel waarin  sprake is dat de gemeentelijke doelgroepen 

kinderopvang per 1jan13 worden overgeheveld naar  de belastingdienst. De 
gemeente blijft  verplicht  om de alleenstaande ouder in  een traject te 
compenseren.  Deze compensatie wordt  niet  meer gebonden aan vaste 
percentages. 
Hiervoor moet nieuw beleid ontwikkeld  worden. De gemeente Purmerend zal 
dit  ook voorleggen aan de gemeente Beemster

Conclusies
• Verordening Wet kinderopvang handhaven in  afwachting van nieuw beleid

SCHULDHULPVERLENING

Purmerend Beemster
Beleidskader Wet 
gemeentelijke schuldhulp-

Nieuw beleidskader 
vastgesteld miv  1 juli  2012

In  werking  getreden vanaf 
1 juli  2012
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verlening

Beleidsregels Wet 
gemeentelijke 
schuldhulpverlening

Ja Ja in  werking  getreden 
vanaf 1 juli  2012

Opmerkingen
• De schuldhulpverlening wordt  uitgevoerd door de gemeente Alkmaar.  Deze 

gemeente is/wordt  hiervoor gemandateerd. Het  beleidskader en de beleidsregels 
van deze gemeente zijn  dan ook vastgesteld voor de gemeente Beemster 

Conclusie
• Beleidskader en beleidsregels Alkmaar  intrekken
• Mandatering Alkmaar  beëindigen
• Beleid Purmerend vaststellen

WET  INBURGERING

Purmerend Beemster
Verordening  Wet 
inburgering
Doelgroep Doelgroep niet  expliciet  

vastgelegd in  
verordening

Richt  zicht  alleen op de 
verplichte doelgroep
(asielmigranten  en 
geestelijke bedienaren)

Opmerkingen
De wet inburgering zal per 1 januari  2013 wijzigen. Gemeenten zijn  dan niet  meer 
verantwoordelijk  om een aanbod te doen. Echter:
• inburgeringsplichtigen die voor 1 jan13 een vergunning hebben gekregen is 
       de gemeente nog wel verplicht  een aanbod te  doen
• De gemeente blijft  verantwoordelijk  voor lopende voorzieningen en voor de 

handhaving. 

In  de praktijk  biedt  Purmerend alleen nog voorzieningen aan aan de verplichte 
doelgroep.
Purmerend heeft  geen beleidsregels
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Omdat  het een aflopende zaak is geen verordening conform Purmerend opstellen. 
Extra  reden: Beemster  heeft  expliciet  geregeld in  verordening dat alleen nog aanbod 
gedaan wordt  aan verplichte doelgroep
Daarnaast  is het boetepercentage in  de verordening reeds hetzelfde als het percentage 
in  de afstemmingsverordening (een gedraging mag nooit  hoger beboet worden dan de 
maatregel die op grond van afstemmingsverordening WWB opgelegd zou orden aan 
inburgeringsplichtigen die een WWB uitkering  ontvangen)

Conclusies
• Oude verordening handhaven 

WET  SOCIALE  WERKVOORZIENING

Purmerend Beemster

Verordening 
Wachtlijstbeheer WSW

Idem Purmerend

Verordening PGB WSW Idem Purmerend

Verordening WSW 
cliëntenraad

Idem Purmerend

Opmerkingen
De WSW wordt  uitgevoerd in  een Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap 
Alle gemeenten in  deze regeling hebben dezelfde verordening vastgesteld.

Conclusie
• Beleid is reeds identiek.  Er  hoeft  dus geen Aktie  te worden ondernomen
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