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Inleiding  en probleemstelling  

De samenwerkingsovereenkomst Sociale Zaken en WMO van de gemeenten Beemster, Graft-
De  Rijp,  Schermer  en  Zeevang  (alleen  Sociale  Zaken)  wordt  per  1  januari  2013  niet  
voortgezet.

Beemster  heeft  samen met Purmerend onderzocht  hoe een toekomstige samenwerking  er uit  
zou kunnen  zien, met  behoud van zelfstandigheid.  Op 4 februari  jl.  is de intentieverklaring  
Samenwerking  Beemster-Purmerend  ondertekend.  Hierin  is  expliciet  opgenomen dat  beide 
organisaties voor wat  betreft  de uitvoering  van de werkzaamheden van sociale zaken en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning samen aan de slag gaan, ook als de samenwerking  door 
omstandigheden of andere keuzes geen implementatiefase mag kennen.

De  samenwerking  houdt  in  dat  Purmerend  de  werkzaamheden  gaat  uitvoeren  voor  de 
gemeente  Beemster  op  het  terrein  van  sociale  zaken  en  de  Wet  maatschappelijke  
ondersteuning, onder verantwoordelijkheid  van de gemeente Beemster.

Ervaring  uit  het  verleden (samenwerkingsverband tot  1 januari  2013) heeft  ons geleerd dat  
het zeer belangrijk  is om de werkzaamheden goed op elkaar  af te stemmen.
Dit  bevordert  de kwaliteit  van  het  werk,  is veel efficiënter  en de klant  is bovendien gebaat 
bij  een duidelijke werkwijze (zelfde rechten en plichten).

Om op 1 januari  2013 een goede start  te kunnen maken is het van belang dat  op dat  moment  
de  werkzaamheden  zoveel  mogelijk  zijn  geharmoniseerd,  zoals  verordeningen  en 
beleidsregels.

In  de praktijk  blijken  veel  verordeningen  al  op elkaar  te  lijken,  maar  zijn  er  vaak  kleine 
accentverschillen, die voor de klant  nauwelijks  effect hebben.
  
De  verordeningen  van  beide  gemeenten  zijn  met  elkaar  vergeleken.  Een  uitgebreide 
verschillen analyse is bijgevoegd.

Het  bijstandsvolume van Beemster bedraagt ongeveer 4% van die van Purmerend.
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Er  is vanuit  praktische overwegingen dan ook voor gekozen de verordeningen van Beemster  
zoveel mogelijk  af te stemmen op die van Purmerend.

Het  vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Oplossingsrichting
Voorgesteld  wordt  daar  waar  mogelijk  het  beleid  van  de  gemeente  Purmerend  over  te 
nemen. 
Uitdrukkelijk  wordt  hierbij  vermeld  dat  bij  gewijzigde  wetgeving  eigen  accenten  kunnen 
worden aangebracht.  
Het  gaat  tenslotte  om samenwerking!.  Over  het  proces hoe e.e.a. vormgegeven moet  gaan 
worden wordt  nog nagedacht.  

Nieuw vast te stellen verordeningen

De volgende verordeningen dienen opnieuw te worden vastgesteld. 

1. De afstemmingsverordening WWB
2. De afstemmingsverordening IOAW/IOAZ
3. Re-integratieverordening Wet werk  en bijstand
4. Toeslagenverordeningen
5. Verordening langdurigheidstoeslag
6. Handhavingsverordening
7. Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening

Ad 1 De afstemmingsverordening WWB
In  deze verordening  is  de verlaging  van  de bijstand  bij  verwijtbare  gedragingen  geregeld, 
alsmede de verlaging van de uitkering  als de bijstand ten onrechte is verstrekt  op basis van 
het niet  voldoen aan de inlichtingenplicht.  
De verordeningen  van  Beemster  en Purmerend  zijn  zeer verschillend  van  opbouw.  Het  is 
weinig zinvol  om alle verwijtbare gedragingen naast elkaar  te leggen met daaraan gekoppeld 
het afstemmingspercentage. 
Inhoudelijk  zijn  de  verschillen  echter  niet  groot.  Het  merendeel  van  de  verwijtbare  
gedragingen komt  overeen. 
Verder  is  de verordening  van  Beemster  ook van  toepassing op de Ioaw  en Ioaz. Omdat  de 
gemeente Purmerend  afzonderlijke  verordeningen voor deze regelingen heeft  vastgesteld  is 
er voor gekozen om dat ook voor de gemeente Beemster te doen. 

Ad 2 De afstemmingsverordening IOAW/IOAZ
Zie hierboven

Ad 3 Re-integratieverordening Wet werk  en bijstand
Het  college  is  verantwoordelijk  voor  de  ondersteuning  van  (onder  meer) 
bijstandsgerechtigden bij  de arbeidsinschakeling.  In  de verordening  moeten hierover  regels 
worden vastgesteld. 
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Inkomsten uit  arbeid
Een uitkeringsgerechtigde kan naast een uitkering  inkomsten uit  arbeid hebben. 
In  de WWB is bepaald dat 25% van deze inkomsten gedurende maximaal  een half  jaar  niet  
gekort  hoeft  te worden op de uitkering. De gemeente Beemster sluit  aan bij  deze wettelijke  
bepaling. 
De gemeente Purmerend heeft  echter bepaald dat in  dit  geval gedurende maximaal  twee jaar  
een premie kan worden verstrekt.  
Voorgesteld wordt  deze beleidslijn  over te nemen. Een inventarisatie dient  te worden 
gemaakt  van uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2012 inkomsten uit  arbeid hebben 
en nog recht  hebben op de vrijlatingsregeling. Beoordeeld dient  te worden hoe lang zij  dan 
nog recht  hebben op premie. De termijn  
waarin  men recht  heeft  gehad op de vrijlating  wordt  in  mindering gebracht  op de maximale 
duur  van de premie verstrekking. 

Uitstroom premie
Een uitkeringsgerechtigde heeft  recht  op een premie als hij  arbeid aanvaardt  waardoor hij  
volledig in  de kosten van bestaan kan voorzien. In  Beemster bedraagt de premie € 500,-- en 
in  Purmerend 
€ 1.000,--. Voor de uitvoering is het handig als de premie gelijk  getrokken wordt  met die van 
de gemeente Purmerend.
 
Participatie budget
Beide premies dienen ten laste van het participatiebudget te worden gebracht.  De ervaring 
leert  dat er voldoende budget is om de premie te kunnen bekostigen. 

Ad 4  Toeslagenverordeningen
De bijstandsuitkering  kan bestaan uit  3 componenten: de norm wettelijk  bepaald), de toeslag 
en de verlaging.  De maximale toeslag bedraagt  20% van het  wettelijk  sociaal  minimum.  De 
WWB kent  de mogelijkheid  om de toeslag lager vast te stellen of de gezinsnorm te verlagen. 
Uit  de toeslagenverordening blijkt  voor welke categorieën en op grond van welke criteria  een 
verhoging of verlaging van de landelijke bijstandsnorm plaatsvindt.  

De verordeningen van Beemster en Purmerend wijken op een aantal  punten van elkaar  af. 
Voorgesteld  de  verordening  van  de  gemeente  Purmerend  over  te  nemen. 
Uitvoeringstechnisch is het niet  haalbaar  af te wijken van dat  beleid. 
De enige doelgroep waarvoor  dit  consequenties kan  hebben zijn  de 21 jarigen.  In  Beemster  
hebben zij  geen recht  op een toeslag en in  Purmerend  hebben zij  recht  op een toeslag van 
10%. 
Het  aantal  21 jarigen  dient  te  worden  geïnventariseerd.  Zij  hebben vanaf  1 januari  2013 
recht  op een toeslag van 10%. 

Overgangsregeling
Omdat  het  beleid  van  Purmerend  gunstiger  is  hoeft  geen  overgangsregeling  te  worden 
getroffen. 

Invoering huishoudinkomenstoets
Door  de  invoering  van  de  huishoudtoets  per  1  januari  2012  is   het  begrip  gezin 
geïntroduceerd in  de verordening. Nu  de huishoudtoets met  terugwerkende kracht  is komen 
te  vervallen,  dient  de verordening  hierop  nog te  worden  aangepast.  Zodra  de gemeente 
Purmerend dit  heeft  gedaan wordt  hierover een afzonderlijk  voorstel aan u voorgelegd. 
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Ad 5  Verordening langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is een toeslag voor mensen die langdurig  moeten rondkomen van 
een laag inkomen. In  de verordening worden regels gesteld met betrekking  tot  de hoogte van 
de toeslag en de invulling  van de begrippen langdurig, laag inkomen. 

Een  essentiële  afwijking  is  de  lagere  inkomensnorm  (100%  ipv  110%)  en  de  langere 
referteperiode (60 ipv 
36 maanden) die de gemeente Purmerend hanteert.  

Overgangsregeling
Een  overgangsregeling  dient  te  worden  getroffen  voor  diegenen  die  reeds  in  2012  in  
aanmerking  kwamen voor de langdurigheidstoeslag omdat  ze langer  dan 36 maanden doch 
korter  dan  60  maanden  een  inkomen  op minimumniveau  hadden.  Voor  wat  betreft  de 
inkomensnorm hoeft geen overgangsregeling te worden getroffen. 

Ad 6 Handhavingsverordening
Er  is  een nieuwe wet  in  voorbereiding:  Wet  aanscherping  handhaving  sanctiebeleid  SZW 
wetgeving.
De vermoedelijk  invoeringsdatum  is 1 januari  2013. In  verband  hiermee dient  een nieuwe 
handhavingsverordening  dan wel  handhavingsplan  te worden opgesteld. Zodra de gemeente 
Purmerend dit  gereed heeft  wordt  het ook aan onze gemeente aangeboden. 
Vooruitlopend  hierop  kan  ook alvast  de controle  systematiek  van  de gemeente Purmerend 
worden  overgenomen. Het  is  niet  noodzakelijk  om dit  formeel  te  regelen middels  een plan  
o.i.d.

Ad 7 Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening
Met  ingang van 1 juli  2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  in  werking  getreden. 
Als  gevolg van deze wet  heeft  de gemeente een wettelijke  zorgplicht  gekregen op het  terrein  
van   integrale  schuldhulpverlening.  Een  belangrijk  uitgangspunt  van  de  wet  is  dat  de 
hulpverlening  een integraal  karakter  heeft  waarbij  niet  alleen  aandacht  uitgaat  naar  het  
hanteerbaar  maken van het  schuldenprobleem, maar  ook naar  de omstandigheden waaronder 
die schulden zijn  ontstaan. 

Om richting  te geven aan de integrale schuldhulpverlening  heeft  de gemeenteraad medio juni  
2012 een plan vastgesteld. Omdat de gemeente Alkmaar reeds jarenlang de schuldhulpverlening 
voor de gemeente Beemster uitvoert is het beleidsplan en de beleidsregels van de gemeente 
Alkmaar onverkort overgenomen. 
De gemeente Alkmaar is tot 1 januari  2013 gemandateerd om deze werkzaamheden voor de 
gemeente Beemster uit te voeren. 

Schuldhulpverlening gemeente Purmerend
De schuldhulpverlening wordt vanaf 1 januari 2013 ondergebracht bij de gemeente Purmerend. 
Het beleidsplan en de beleidsregels schuldhulpverlening van deze gemeente kunnen dan ook 
onverkort worden overgenomen. De gemeente Purmerend voert evenals de gemeente Alkmaar 
de wettelijke taken uit. Ze doen dit in eigen beheer. De werkzaamheden zijn verglijkbaar. 
De uitvoering van deze werkzaamheden dient   te worden opgenomen in  het 
mandaatverlening. 

Verordeningen die gehandhaafd blijven

1. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen tot  18 jaar
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2. Verordening Wet kinderopvang
3. Verordening Wet inburgering
2. Verordeningen Wet sociale werkvoorziening

Ad 1  Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen tot  18 jaar
Hierin  worden regels gesteld  voor het  verlenen van  categoriale  bijzondere bijstand  voor de 
kosten i.v.m.  maatschappelijke  participatie  van ten laste komende kinderen.  Bij  de huidige 
verordening  is  gekozen voor  een formele  invulling.   Hiermee wordt  bedoeld dat  verwezen 
wordt  naar  de beleidsregels  m.b.t.  kinderparticipatie.  In  de beleidsregels  is  een regeling  
opgenomen voor deelname aan het  sociaal maatschappelijk  verkeer. Voor kinderen die onder  
de doelgroep vallen  kan jaarlijks  een bijdrage worden verstrekt  (0 tot  4 jaar:  € 95,--; 4 tot  18 
jaar:  € 200,--). Deze regeling  wijkt  af van dit  van de gemeente Purmerend. Dit  houdt  in  dat  
ook de verordening van de gemeente Purmerend niet  kan worden overgenomen. 

Ad 2  Verordening Wet kinderopvang
Hierin  worden regels gegeven omtrent  de tegemoetkoming  voor de kosten van kinderopvang 
voor  in  de wet  omschreven  doelgroepen.  Vanaf  1 januari  2013 gaat  de toekenning  van  de 
bijdrage  voor  deze doelgroep  naar  de  belastingdienst.  De  gemeente  blijft  ondanks  deze 
wijziging verantwoordelijk  voor een aantal  taken
(compensatie eigen bijdrage, opvang sociaal medische indicatie, verstrekken van informatie  en 
het  afgeven  van  een  verklaring  voor  personen  die  in  aanmerking  komen  voor 
kinderopvangtoeslag). 
De gemeente Purmerend treft  voorbereidingen voor implementatie  van de nieuwe regelgeving. 
Onduidelijk  is nog hoe e.e.a. vormgegeven gaat worden. Daarom wordt  vooralsnog voorgesteld 
de huidige verordening te handhaven. Op het moment  dat er meer duidelijk  is wordt  dit  in  een 
afzonderlijk  voorstel behandeld 

Ad 3 Verordening Wet inburgering
In  deze verordening worden regels gesteld over:
• de informatieverstrekking  aan inburgeraars. 
• het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen. 
• het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke  boete.

Voorgesteld wordt  de huidige verordening te handhaven. Temeer omdat de Wet inburgering 
vanaf 1 januari  2013 weer wijzigt.  Daarnaast  heeft  onze gemeente vanuit  financiële 
overwegingen in  de verordening geregeld dat er alleen nog een aanbod wordt  gedaan aan een 
beperkte doelgroep. De gemeente Purmerend heeft  dit  niet  formeel geregeld. 

Aandachtspunt:  de Bestuurlijke boete
Een boete wordt  opgelegd als de inburgeraar  zijn  of haar  inburgeringsplicht  niet  nakomt.  
De uiteindelijke hoogte van de boete wordt  bepaald door de ernst  van de situatie. 
Uitgangspunt  is dat  de gedraging nooit  hoger beboet mag worden dan de maatregel die op 
grond van de afstemmingsverordenig WWB opgelegd zou worden aan inburgeringsplichtigen 
die een WWB uitkering  ontvangen. In  de afstemmingsverordening van de gemeente 
Purmerend wordt  in  deze situatie de uitkering  verlaagd met 20% van de bijstandsnorm.  Dit  
is gelijk  aan het boetepercentage van de verordening Wet inburgering. 

Herziening Wet inburgering vanaf 1 januari  2013
De huidige Wet inburgering zal per 1 januari  2013 gewijzigd worden. De wettelijke  taken 
voor de gemeente veranderen c.q. verdwijnen. Ook voor de inburgeraars zelf verandert  er 
veel: iedereen die moet inburgeren in  Nederland is daar voortaan zelf verantwoordelijk  voor. 
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Dat  geldt  ook voor het betalen van een eventuele cursus. De gemeente blijft  verantwoordelijk  
voor het verstrekken van informatie. De overige taken worden waarschijnlijk  overgenomen 
door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Dienst  
Uitvoering Onderwijs (DUO). 
In  het kader van overgangsrecht  heeft  de gemeente nog wel doorlopende taken en 
verplichtingen met betrekking  tot  de inburgeraars die voor 1 januari  2013 een 
inburgeringsvoorziening zijn  gestart  dan wel de inburgeringsverplichtingen zijn  opgelegd. De 
gemeente moet voor deze inburgeraars de handhaving blijven uitvoeren. De verordening Wet 
inburgering blijft  daarom ook na 1 januari  2013 van kracht.  

Ad 4 Verordeningen Wet sociale werkvoorziening
De WSW wordt  uitgevoerd in  een Gemeenteschappelijke Regeling. Alle gemeenten in  deze 
regeling hebben dezelfde verordeningen vastgesteld. 

Cliëntenraad
De gemeente Beemster heeft  geen cliëntenraad voor de WWB. Er  is herhaalde malen 
getracht  een dergelijke raad op te stellen maar steeds bleek dat er geen geschikte 
kandidaten waren. Er  is daarom ook nooit  een verordening cliëntenparticipatie vastgesteld. 

In  2013 wordt  bekeken in  hoeverre aangesloten kan worden bij  de cliëntenraad van de 
gemeente Purmerend.  

Bijlagen behorend bij  het voorstel

1. Verschillen analyse beleid gemeente Purmerend en Beemster

Nieuwe verordeningen
2. De afstemmingsverordening WWB
3. De afstemmingsverordening IOAW/IOAZ
4. Re-integratieverordening Wet werk  en bijstand
5. Toeslagenverordening
6. Verordening langdurigheidstoeslag
7. Handhavingsverordening
8. Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening

Verordeningen die gehandhaafd blijven
9. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen tot  18 jaar
10. Verordening Wet kinderopvang
11. Verordening wet inburgering
12. Verordeningen wet sociale werkvoorziening

a. Wachtlijstbeheer
b. Persoonsgebonden budget
c. Clientenparticipatie

Meetbare  doelstelling
Met  de vaststelling  van de verordeningen wordt  zoveel mogelijk  rekening  gehouden met  het 
beleid van de gemeente Purmerend. Vanaf 2013 zal Beemster  ook eigen inbreng in  het beleid 
hebben. 
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Financiële  consequenties
De financiële consequenties zijn  nagenoegd nihil.  
Wel dient  rekening te worden gehouden met de verantwoording van het participatiebudget. 
De  wijze  hoe  hiermee  omgegaan  wordt  zal  worden  meegenomen  in  de  afspraken  die 
Beemster maakt  met Purmerend. 

Overige  consequenties
De  overdacht  van  beleid  aan  Purmerend  heeft  consequenties  op  allerlei  terreinen  
(automatisering,  werkinstructies, beschikkingen etc. etc. ). In  samenspraak  met  Purmerend 
wordt  e.e.a. geregeld. 

Monitoring  evaluatie
Regelmatig  zal  er  geëvalueerd  worden  over  het  beleid.  Over  het  proces wordt  nog verder  
nagedacht. 

Voorgesteld  besluit
Vaststellen van de volgende verordeningen en regels:

- Afstemmingsverordening WWB 2013
- Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013
- Re-integratieverordening WWB 2013
- Toeslagenverordening WWB 2013
- Verordening langdurigheidstoeslag 2013
- Handhavingsverordening Werk  en Inkomen
- Beleidskader en beleidsregels schuldhulpverlening.

Intrekken  van  de  Afstemmingsverordening  WWB,  IOAW  en  IOAZ  2012,  Re-
integratieverordening  2012,  Toeslagenverordening  WWB  2012,  Verordening 
langdurigheidstoeslag  2012,  Beleidskader  en  beleidsregels  schuldhulpverlening  gemeente 
Alkmaar.

Communicatie
De verordeningen worden op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
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