Raadsvergadering 10 januari 2013
Voorstel B 5
Heinkenszand, 18 december 2012
Onderwerp:
voorstel tot het wijzigen van de Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Instemmen met de gewijzigde Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente
Borsele 2012.
Voorgeschiedenis
In de raadsvergadering van 10 mei 2012 heeft uw raad de Toeslagenverordening Wet Werk
en Bijstand gemeente Borsele 2012 vastgesteld. Deze verordening was gebaseerd op de
sinds 1 januari 2012 aangescherpte Wet Werk en Bijstand.
Eén van de grote wijzigingen uit dit wetsvoorstel betrof de nieuwe definitie van het begrip
gezin. Op grond van deze definitie bestond een gezin uit:
• de gehuwden tezamen, de gehuwden met hun minderjarige en / of meerderjarige
kinderen;
• de alleenstaande ouder met minderjarige én meerderjarige kinderen;
• de alleenstaande met één of meer meerderjarige kinderen;
die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en de kinderen en aangehuwd kinderen
van die kinderen.
Kort nadat de Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 door uw raad was
vastgesteld is het kabinet gevallen en hebben een aantal politieke partijen het zogenaamde
lenteakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat de huishoudinkomenstoets wordt
afgeschaft. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de Toeslagenverordening WWB
gemeente Borsele 2012 moet worden aangepast.
Argumenten
Door het vervallen van de huishoudinkomenstoets dient de Toeslagenverordening WWB
gemeente Borsele 2012 te worden aangepast. De wijzigingen staan vermeld op het concept
raadsbesluit dat als bijlage is bijgevoegd.
(Juridische) consequenties
In de bijlage bij dit voorstel worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht.
Financiën
Deze wijziging heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.
Uitvoering/planning
De gewijzigde verordening treedt per 1 februari 2013 in werking. Voor bestaande
uitkeringsgerechtigden die met twee of meer anderen een woning delen kan de verordening
tot een lagere toeslag of norm leiden. In de verordening is daarom een overgangsbepaling
opgenomen. Daarin is bepaald dat de toeslag of norm die geldt op het moment van
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inwerkingtreding van de gewijzigde verordening, nog tot drie maanden na deze
inwerkingtreding wordt voortgezet.
Communicatie
De wijziging van de verordening zal op de gebruikelijke manier worden bekendgemaakt in de
Bevelandse Bode. Uitkeringsgerechtigden voor wie de verordening een wijziging van de
toeslag of norm met zich meebrengt, zullen hierover voor 1 februari 2013 worden
geïnformeerd.
Besluit
De eerste verordening tot wijziging van de verordening Toeslagen en verlagingen gemeente
Borsele 2012 vaststellen.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Concept wijzigingsbesluit
 Overzicht wijzigingen
 Gewijzigde verordening
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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