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Voorstel:
De verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2009 vaststellen.
 
 
Inleiding:
In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten uit 2007 (“Samen aan de slag”) is afgesproken dat de 
langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd wordt naar gemeenten. Op 1 januari 2009 moet een wetsvoorstel 
inwerking treden, waarmee de langdurigheidstoeslag wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. De 
gedachte achter de toeslag is, dat mensen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum hebben, 
geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
In het nieuwe artikel 8 Wet werk en bijstand (WWB) wordt bepaald dat de verordening in ieder geval 
betrekking moet hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen. 
Bij de stemming heeft de Kamer een amendement aangenomen dat het criterium 'gebrek aan 
arbeidsmarktperspectief' als voorwaarde voor het recht op langdurigheidstoeslag schrapt (zie TK 2008-
2009, 31 441, nr. 12). Dit betekent dat gemeenten geen toets hoeven te doen op het aanwezig zijn van 
arbeidsmarktperspectief. 
 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven. Er moet een verordening worden vastgesteld met ingang van 1 januari 2009. 
Inhoudelijk kan worden gekozen voor de invulling van de begrippen langdurig en laag inkomen. 
1) Doelgroep 
De nieuwe langdurigheidstoeslag geeft gemeenten nadrukkelijk de mogelijkheid deze ook van toepassing 
te laten zijn op de werkenden met een laag inkomen. Er is gekozen om aan te sluiten bij het bestaande 
beleid binnen de gemeente Dalfsen en de inkomsten grens vast te stellen op 110% van het besteedbaar 
inkomen. Op deze manier hebben werkenden met een inkomen rond het sociaal minimum ook recht op 
een financiële ondersteuning. Door de verplichtingen en inkomensgrenzen in de gemeentelijke regelgeving 
zoveel mogelijk gelijk te houden draagt dit bij aan het gebruik van de regeling. 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

2) Hoogte van de toeslag 
Op dit moment is de hoogte van de toeslag centraal bepaald. Het zijn vaste bedragen, als percentage van 
de voor de persoon toepasselijke bijstandsnorm. Gemeenten kunnen met ingang van 1 januari 2009 zelf de 
hoogte van de toeslag bepalen. Daarbij moet aan een aantal zaken gedacht worden. Een te laag bedrag 
doet geen recht aan het karakter van de langdurigheidstoeslag, namelijk dat deze is bedoeld voor mensen 
die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te reserveren voor onverwachte uitgaven. Een te hoog 
bedrag kan leiden tot het optreden van de armoedeval. Immers, wordt op enig moment een hoger inkomen 
bereikt, dan vervalt direct de hele toeslag. In de verordening is besloten om de huidige bedragen jaarlijks te 
indexeren. De landelijke bedragen zijn in de verordening al geïndexeerd voor 2009. 
 
3) Langdurige 
De huidige referte periode voor de Langdurigheidstoeslag is vijf jaar. Door gemeenten is de afgelopen 
jaren aangegeven dat deze periode te lang is. Veeleer wordt gedacht aan 3 jaar, een periode waarvoor ook 
door het Nibud is aangegeven dat de reserveringsmogelijkheden minimaal worden. In de verordening 
Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen is gekozen voor een periode van 2 jaar. Hierbij relateren we aan 
het re-integratiebeleid van de gemeente Dalfsen. De re-integratie van uitkeringsgerechtigden bij de afdeling 
Sociale Zaken begint vanaf het moment van aanvraag uitkering. Na een periode van twee jaar spreken we 
in de re-integratie van een langdurig traject. Hierna wordt de kans op een inkomensverbetering steeds 
kleiner. 
 
Financieel kader:
De middelen voor de langdurigheidstoeslag zitten nu in het macrobudget WWB. Als gevolg van de 
decentralisatie van de langdurigheidstoeslag worden de huidige middelen uit het macrobudget WWB-
inkomensdeel overgeheveld naar het gemeentefonds. Er is thans geen apart budget voor de 
langdurigheidstoeslag . De omvang van de uitname wordt daarom bepaald op basis van de laatst bekende 
realisatiecijfers (gemeentelijke uitgaven) gecorrigeerd voor de volume-ontwikkeling van de huidige 
doelgroep WWB en wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.) De verdeelmaatstaven van het 
gemeentefonds zijn afwijkend van de verdeelmaatstaven van het I-deel WWB. De gemeente Dalfsen zal er 
hierdoor financieel op vooruit gaan. Jaarlijks wordt er nu door de gemeente Dalfsen rond de € 15.000,- 
uitgegeven aan de langdurigheidstoeslag. Nu de doelgroep is verruimd met van 100% na 110% van het 
besteedbaar inkomen zullen de kosten nog gedekt kunnen worden uit de inkomsten via het 
gemeentefonds. Bij de voorjaarsnota, als het precieze bedrag bekent is zal hierover worden gerapporteerd. 
 
Communicatie:
De bestaande doelgroep wordt in het eerste kwartaal van 2009 geinformeerd. Daarnaast zal de nieuwe 
verordening worden gecommuniceerd via de gemeentelijke website en in kernpunten.     
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


