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Aanleiding 
In de eerste helft van 2005 startte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het project Wet Werk en Bijstand 
65+ (hierna: WWB 65+). In het kader hiervan heeft de SVB vanaf de eerste helft van 2006 van een aantal 
gemeenten de uitvoering van de WWB voor 65-plussers overgenomen. Belangrijke doelen van het project 
zijn om te zorgen voor lastenverlichting voor de burger, terugdringen van niet-gebruik van de WWB en 
vergroten van de efficiency. 
Rond de 100 mensen hebben een onvolledige AOW in de gemeente Dalfsen. Aan vijf  mensen wordt op dit 
moment een uitkering verstrekt Van 83% weten we zeker dat zij geen aanspraak kunnen maken op een 
aanvullende WWB uitkeirng. Twaalf mensen zijn door de gemeente Dalfsen geinformeerd over de 
aanvullende uitkering en hebben een enqueteformulier ingevuld. Zij gaven aan dat, als ze in aanmerking 
zouden komen voor een aanvullende uitkering, zij deze liever via de SVB zouden ontvangen.  
  
Probleemstelling 
De staatssecretaris heeft besloten om de aanvullende bijstand voor 65-plussers met een onvolledige  
AOW-uitkering integraal over te hevelen naar de SVB. De staatssecretaris streeft naar inwerkingtredening 
per 1 januari 2010. 
Omdat er voor de klant zoveel voordelen zitten aan de overdracht en bij de enquête mensen hun voorkeur 
voor de SVB hebben uitgesproken, wil de gemeente Dalfsen hier één jaar op vooruit lopen. 
De SVB geeft als voordelen: 
- tegen gaan van niet gebruik. 65 plussers ervaren vaak een psychologische drempel om aanvullende 
  bijstand aan te vragen bij de gemeente: 
- de SVB kan de administratieve regeling doelmatiger uitvoeren; 
- voor de klant 1 uitbetaling op de 23

ste
 van iedere mand, 1 jaaropgave, 1x wijzigingen doorgeven. 

 
Doel en randvoorwaarden 
Naast het maandelijks vooruit betalen van de uitkering aan de SVB moeten er kosten voor de uitvoering 
worden voldaan aan de SVB. Dit is € 212,- per huishouden. Voor Dalfsen is dit thans 5 x € 212,- = € 1.060,- 
en € 1.000,- vastrecht per jaar. Totaal aan kosten ongeveer € 2.060,- per jaar + uitvoeringskosten voor de 
administratie. Maandelijks moeten facturen betaald gaan worden aan de SVB, dit is arbeidsintensiever dan 
de controle op de maandelijkse betaling van de uitkering. 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de aanvullende bijstand voor  
65-plussers en beslist of de uitkering aan de SVB wordt overgedragen. De overdracht wordt vastgelegd in 
een mandaat en een uitvoerinsgregeling. 
De extra kosten moeten begroot worden bij de najaarsrapportage. 

     
Maatregelen 
Na het besluit van het college, zal de Raad worden geinformeerd. Daarna moeten er afspraken worden 
gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank. De uitvoering moet worden gemandateerd en er moet een 
uitvoeringsregeling worden getroffen. Administratief moeten werkproceseen worden aangepast op de 
afdeling. De klanten moeten worden voorgelicht en de informatievoorzieningen moeten worden aangepast.     
 
Financiële gevolgen 
Dekkingsmiddelen. Het is waarschijnlijk dat alles met ingang van 1 januari 2009 geregeld kan zijn. Dit is 
tevens voor de klanten een prettige overgangsdatum, wat betreft de jaaropgave en het nieuwe 
betalingsritme. In de najaarsrapportage kunnen de kosten dan meegenomen worden voor de begroting van 
2009. 
 
Conclusie/advies 
De uitvoering en betaling van de WWB uitkeringen van 65+-ers binnen de gemeente Dalfsen tegen 
betaling met ingang van 1 januari 2009 overdragen aan de Sociale Verzekeringsbank. 
De extra kosten van € 2.060,- + de extra uitvoeringskosten  meenemen tijdens de najaarsrapportage.   

 
Overleg met andere afdelingen 
Er heeft overleg plaats gevonden met de afdeling financien.     
 
Communicatie 
Met de SVB, de betrokken klanten, de medewerkers van Sociale Zaken, het CWI, publicatie in Kernpunten.
 


