De raad van de gemeente Borsele,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012,
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,
besluit vast te stellen de navolgende eerste verordening tot wijziging van de
Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Borsele 2012.

In de volgende artikelen is het begrip ‘gezinsnorm’ vervangen door het begrip
‘gehuwdennorm:
• Artikel 3 lid 1, 2, 3 en 4
• Artikel 4 lid 1 en 2
• Artikel 5 lid 1, 2 en 3
• Artikel 7, lid a, b en c
Artikel 1 lid 2
sub d: de gehuwdennorm: norm als bedoeld in artikel 21 onderdeel c WWB
sub g: vervallen
sub h: vervallen
Artikel 2
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op belanghebbenden van 21 jaar of
ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden
de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder
doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Artikel 3 lid 2
Voor toepassing van dit artikel kunnen de noodzakelijke kosten van het bestaan in ieder
geval niet geheel of gedeeltelijk worden gedeeld met een thuisinwonend kind van 18 jaar
en ouder, wiens inkomen niet meer bedraagt dan het normbedrag voor de kosten van
levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet
studiefinanciering 2000.
Artikel 6 lid 1 Verlagen algemene bijstand schoolverlaters
De verlaging voor de belanghebbende die schoolverlater is zoals bedoeld in artikel 28
WWB, bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm gedurende 6 maanden, gerekend
vanaf het tijdstip van de beëindiging van de aanspraak op studiefinanciering of
tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten.
Artikel 11 Overgangsregeling
Voor de belanghebbende die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening een
hogere toeslag ontvangt of op wiens norm een lagere korting wordt toegepast dan de toeslag
of verlaging die op grond van deze gewijzigde verordening zou gelden, wordt de huidige
toeslag of verlaging nog tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening
voortgezet, tenzij een wijziging in de omstandigheden een eerdere aanpassing mogelijk
maakt.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 januari 2013.
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