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Voorstel: 
Te besluiten tot vaststelling van de volgende gewijzigde verordeningen per 1-10-2012: 

• Toeslagenverordening 2012 A 

• Maatregelverordening 2012 A 

• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 A 

• Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012 A 
Onder gelijktijdige intrekking  per 1 januari 2013 van de huidige toeslagenverordening Wet werk en 

bijstand 2012, de participatieverordening schoolgaande kinderen 2012, de maatregelverordening 

2012, de verordening Langdurigheidstoeslag 2012. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
Op 20 december 2011 heeft de 1

e
 kamer ingestemd met de aanscherpingen in de Wet werk en 

bijstand (WWB). Eén van de grote wijzigingen in dit wetsvoorstel betrof de nieuwe definitie van een 
gezin. Tot het gezin werd gerekend: de ouder(s) met hun minderjarig en of meerderjarige kinderen die 
in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en de kinderen en aangehuwde kinderen van deze 
kinderen. 
In het Lenteakkoord is afgesproken dat deze zogenaamde huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft. 
Er is voor gekozen om dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 te doen.  
De cliëntenraad WWB kan zich vinden in de gewijzigde verordeningen. 
  
Argumenten: 
1.1. Invoering van de gewijzigde verordeningen is wettelijk verplicht. 
Door het Lenteakkoord dient de gemeente een aantal van haar verordeningen gebaseerd op de Wet 
werk en bijstand aan te passen aan de gewijzigde wetgeving.  
Omdat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht inwerking treedt, zijn de huidige verordeningen 
vanaf het moment dat dit wetsvoorstel in het Staatsblad is gepubliceerd, op bepaalde delen 
onverbindend in verband met strijdigheid met hogere wetgeving. Om deze reden treden de 
aangepaste verordeningen met terugwerkende kracht in werking. 
Voor een bepaalde groep blijft de huishoudinkomenstoets nog wel van kracht. Het gaat hierbij om de 
groep die voordeel heeft van de huishoudinkomenstoets. Voor deze groep geldt een overgangsrecht 
tot 1 januari 2013. In de gewijzigde verordeningen is daarom opgenomen dat de huidige 
verordeningen van kracht blijven tot 1 januari 2013, echter alleen voor deze groep 
 
1.2 De gemeentelijke beleidsvrijheid is opnieuw ingevuld. 
Gemeenten hebben op enkele onderdelen beleidsvrijheid. Van deze beleidsvrijheid is zodanig gebruik 
gemaakt dat de regelgeving voor de invoering van de huishoudinkomenstoets feitelijk weer van 
toepassing is. Deze beleidsvrijheid was en is zo ruim mogelijk ingevuld zonder tekort te doen aan de 
uitgangspunt van de aangescherpte Wet werk en bijstand. 
  
Risico’s: 
Er zijn risico’s van onrechtmatige verstrekkingen. Op grond van de WWB kan de gemeente de ten 
onrechte verstrekte bijstand terugvorderen.  
 
Financiële dekking: 
Naar verwachting verlopen voor Dalfsen  de financiële consequenties budgettair neutraal. 
Wel betekent de afschaffing van de huishoudtoets een verhoging van de uitgaven. 
De besparingen op het inkomensdeel van het WWB budget worden echter  teruggedraaid. Via de 
Rijksbijdrage voor het I-deel wordt dit verwerkt. Voor Dalfsen wordt het extra budget voor 2012 
geraamd op € 72.000 oplopend naar € 127.500 structureel vanaf 2013. Naar verwachting kunnen 
hieruit de extra uitgaven worden betaald. 
Voor het onderdeel huishoudinkomenstoets zijn destijds geen uitvoeringskosten uit het 
gemeentefonds genomen. Het intrekken van de huishoudinkomenstoets heeft daarom geen gevolgen 
voor de vergoeding van de uitvoeringskosten. Wel heeft de VNG berekend dat het invoeren van de 
huishoudtoets en daarna het terugdraaien de gemeenten ca € 20 miljoen  heeft gekost. De 
gemeenten krijgen hiervoor geen vergoeding van het Rijk. 
De kosten  voor Dalfsen voor het invoeren van de huishoudtoets en het terugdraaien van deze toets 
worden geraamd op € 40 tot € 50.duizend. 
  
Communicatie: 
De huidige clienten zijn geinformeerd over deze wijzigingen. Daarnaast is er een artikel geplaatst in de 
“Marskramer”. Hiermee werd beoogd die mensen te bereiken die in een eerder stadium hebben 
afgezien van een aanvraag omdat zij, op basis van de eerder verstrekte informatie, hebben afgezien 
van het indienen van een aanvraag. 
  
Bijlagen: 

1. Toeslagen verordening 2012 A 
2. Maatregelenverordening 2012 A 
3. Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012 A 



   
  
 
 
 

4. Langdurigheidstoeslag 2012 A 
  
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,  de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten    drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2012, nummer 95; 
 
overwegende dat het noodzakelijk is een aantal verordeningen op grond van de Wet werk en 
bi9jstand aan te passen door de wetswijziging per 1 januari 2012 
 
gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet en op artikel 8 van de Wet werk en bijstand, de artikelen 
20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de artikelen 20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen   de volgende gewijzigde verordening per 1-1-2012: 

• Toeslagenverordening 2012 A 

• Maatregelverordening 2012 A 

• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 A 

• Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012 A 
Onder gelijktijdige intrekking  per 1 januari 2013 van de huidige toeslagenverordening Wet werk en 

bijstand 2012, de participatieverordening schoolgaande kinderen 2012, de maatregelverordening 

2012, de verordening Langdurigheidstoeslag 2012. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 november 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


