
 
 
Agendapunt : Vaststellen verordening langdurigheidstoeslag 2009 en 

verder 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 16 december 2008 
Naam opsteller : Lucas Buiting 
Informatie op te vragen bij : Lucas Buiting 
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag Bergen 2009 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. In stemmen met de verordening langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2009; 

2. Het budget voor de bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen toevoegen aan 
de middelen voor de langdurigheidstoeslag; 

3. De mogelijkheid om van de regeling gebruik te maken stellen op 120% van de 
bijstandsnorm; 

4. De financiële gevolgen voor 2009 incidenteel te dekken uit de algemene middelen 
onder verwijzing naar de toegevoegde middelen aan het gemeentefonds voor 
armoedebestrijding (amendement Tang/Spekman); 

5. Het college opdragen in de perspectiefnota 2009 zorg te dragen voor structurele 
dekking; 

6. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vaststellen; 
7. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan wordt op het moment dat de, onder het 

preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid steeds meer beleidsvrijheid om het armoedebeleid 
zelf vorm te geven. Zo wordt in de Wet Werk en Bijstand geregeld dat gemeenten vanaf 1 
januari 2009 de toekenningscriteria voor de langdurigheidstoeslag (LDT) bepalen. Om hier 
invulling aan te geven moeten gemeenten per 1 januari 2009 een verordening hebben 
vastgesteld waarin regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van de 
langdurigheidstoeslag en de invulling van de begrippen langdurig, laag inkomen.   
 
Om een zo eenduidig mogelijk minimabeleid te creëren wordt voorgesteld de norm voor de 
LDT te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Dit sluit tevens aan bij het beleid rond 
de LDT van de regiogemeenten. Dit met uitzondering van Alkmaar. Als voorbeeld voor de 
verordening is gebruik gemaakt van het VNG model. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De langdurigheidstoeslag is per 1 januari 2004 in het leven geroepen voor mensen die 
langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen en geen perspectief meer hebben 
op stijging van hun inkomsten door werk. Het was de vervanging van de gemeentelijke 
categoriale regelingen die met de komst van de Wet Werk en Bijstand zijn afgeschaft.  
 
Na de wijziging van de verordening op de LDT blijft dat de LDT op aanvraag (en dus niet 
ambtshalve) wordt toegekend, het vermogen getoetst wordt, de maximumleeftijd 65 jaar is 
en gehuwden beiden aan de voorwaarden moeten voldoen. Samengevat wordt de LDT op 
de volgende punten gewijzigd: 

1. Minimumleeftijd wordt 21 jaar (was 23 jaar). 
2. Het criterium gebrek aan arbeidsmarktperspectief komt te vervallen. 
3. LDT wordt een bijzondere vorm van categoriale bijzondere bijstand en wordt toegevoegd 

aan de algemene uitkering in het gemeentefonds (zat in het macrobudget WWB I-deel). 

    1
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4. Het wordt een raadsbevoegdheid om de doelgroep en hoogte van de LDT te bepalen. 
 

Deze wijzigingen zijn het gevolg van landelijke Wijziging van de Wet Werk en Bijstand.    
 

Daarnaast wordt een aantal keuzes gemaakt die specifiek gelden voor de gemeente 
Bergen: 

1. Op dit moment komen mensen die 5 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hebben 
en geen perspectief meer hebben op stijging van hun inkomsten door werk in aanmerking 
voor LDT. Voorgesteld wordt om deze periode terug te brengen naar 3 jaar. 

2. Tevens wordt voorgesteld dat de norm om in aanmerking te komen voor de LDT wordt 
versoepeld tot 120% van de bijstandsnorm. Dit was 100%. Het argument om hiertoe over te 
gaan is het streven naar een zo eenduidig mogelijk minimabeleid. De meerderheid in de 
SNK regio neigt naar versoepeling naar de 120% norm. In de regio heeft bij een aantal 
gemeenten echter nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. (Alkmaar houdt 
naar verwachting de 100% bijstandsnorm aan omdat de 120% norm te hoge kosten en 
financiële risico’s met zich meebrengt.)  

3. Tenslotte wordt voorgesteld dat de LDT geldt als voorliggende voorziening voor de 
bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Omdat voor de regeling duurzame 
gebruiksgoederen en voor de LDT dezelfde richtlijnen gelden wordt de regeling voor 
duurzame gebruiksgoederen ingetrokken. 
 
Huidige situatie  
Bij de huidige LDT (100% norm, geen vooruitzicht op werk en tenminste 5 jaar in de 
bijstand) hebben ongeveer 150 mensen de LDT aangevraagd. Hiervan zijn er ongeveer 120 
toegekend. Daarnaast maakten en ongeveer 90 mensen gebruik van de bijzondere bijstand 
voor duurzame gebruiksgoederen.  
 
Nieuwe situatie 
Niet precies is bekend hoeveel mensen gebruik gaan maken van de nieuwe verordening 
wanneer de norm wordt verhoogd naar 120%. Het aantal aanvragen zal ergens tussen de 
300 en 350 gaan liggen. Hoeveel aanvragen en toekenningen er feitelijk zullen zijn is eind 
2009 bekend.  
 
Maatschappelijk verkeer 
Op dit moment komen mensen die in aanmerking komen voor de LDT, onder bepaalde 
voorwaarden, tevens in aanmerking voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit 
betreft een bijzondere bijstandsregeling.  
Onder deelname aan het maatschappelijk verkeer wordt bijvoorbeeld verstaan lidmaatschap 
van verenigingen.  
Om de participatie te bevorderen wordt voorgesteld de koppeling tussen LDT en deelname 
maatschappelijk verkeer te handhaven. 
 
Gevolgen intrekken regeling duurzame gebruiksgoederen 
Omdat na het vaststellen van de nieuwe verordening voor de LDT dezelfde richtlijnen 
gelden als voor de regeling duurzame gebruiksgoederen, wordt deze laatste regeling 
ingetrokken. Termijn (3 jaar), norm (120%) en hoogte bedragen (€ 341, € 436 en € 485 ) zijn 
immers gelijk. De LDT is namelijk een voorliggende voorziening voor de duurzame 
gebruiksgoederen. 
Bij de huidige LDT moesten er bonnetjes worden overgelegd, in het geval een 
uitkeringsgerechtigde die drie jaar of langer in de uitkering zat duurzame gebruiksgoederen 
nodig had. Na de invoering van de LDT is dit niet meer nodig.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp Unu U aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
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 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
Intern (gevolgen en/of aspecten weergeven) 
a. juridische gevolgen: na 1 januari 2009 worden ingediende aanvragen voor de LDT 
getoetst aan de verordening langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2009. 
 
b. Intern is overleg gevoerd met Lucas Buiting, Ineke Hoek en John de Boer sociale zaken 
en Ron Weeteling en Astrid Bockhoven planning en control.  
 
Extern 
d. Extern is overleg gevoerd met de betreffende beleidsmedewerkers uit de SNK regio 
  
e. In verband met het korte tijdsbestek tussen de definitieve besluitvorming uit Den Haag en 
het vaststellen van de verordening wordt, om het belang van de cliënten optimaal te dienen, 
het besluit voorgelegd aan de cliëntenraad WWB nadat het college een besluit heeft 
genomen. Een eventuele reactie wordt meegestuurd naar de raad.  

  
f. Zowel in de Duinstreek als op de website moet worden duidelijk gemaakt wat de nieuwe 
verordening inhoudt. Tevens moet duidelijk worden gecommuniceerd dat de bijzondere 
bijstand voor duurzame gebruiksgoederen komt te vervallen. 
   

5. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Gemeenten mogen de criteria verruimen maar ontvangen hiervoor geen extra middelen van 
het Rijk.  
Bij het opstellen van de programmabegroting 2009 is rekening gehouden met een budget 
voor de uitvoering van de LDT van € 55.000. Van het Rijk ontvangen wij voor de uitvoering 
van de LDT in 2009 € 38.000   
Daarnaast wordt voorgesteld het budget voor bijzondere bijstand duurzame 
gebruiksgoederen ad € 20.500 toe te voegen aan de LDT. 
 
Totaal is dat een bedrag van € 75.500. 
 
Een aantal gemeenten heeft deze norm verruimd. Deze varieert tussen de 100% en 130% 
van de bijstandsnorm. Uitgangspunt is dat de financiële draagkracht te minimaal is om in de 
normale levensbehoeften te voorzien. Tevens voorzien diverse flankerende regelingen in 
een ruimere norm. 
Hierdoor wordt het beroep op bijzondere bijstand voor meer mensen met een laag inkomen 
makkelijker. Hierna volgt in het kort de uitwerking van beide alternatieven. 
 
Financiële gevolgen bij LDT bijstandsnorm 100%  
In 2007 is er aan de LDT € 47.600 uitgegeven. Dit is gebaseerd op ongeveer 120 
toekenningen LDT. Aan duurzame gebruiksgoederen is in 2007 ongeveer € 20.500 
uitgegeven. Totaal is er in 2009 een bedrag beschikbaar van € 75.500. Naar verwachting 
zou bij het handhaven van de LDT bijstandsnorm op 100% het budget voor 2009 toereikend 
moeten zijn. 
 
Financiële gevolgen bij LDT bijstandsnorm 120% 
Wanneer wordt uitgegaan van het ophogen van de LDT naar 120% van de bijstandsnorm, 
dan betekent dat bij een geschat aantal toekenningen LDT van 300 een mogelijk tekort van 
ongeveer € 35.000 voor 2009.  
Het budget voor de LDT dient  dan te worden verruimd tot € 110.500 (op grond van de 
huidige begroting is € 75.500 beschikbaar). Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen 
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voor 2009 incidenteel te dekken uit de algemene middelen. Hierbij wordt verwezen naar de 
in 2008 toegevoegde middelen aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding 
amendement Tang/Spekman) ad € 81.000,00 waarvan in dat jaar ca. € 30.000,00 wordt 
besteed als kerstgratificatie voor de minima. Door de verruiming van de bijstandsnorm tot 
120% komt het resterende deel vertraagd toch ter beschikking van de minima waarvoor dit 
is bestemd. In 2009 zal er voor 2010 en verder een structurele budgetverruiming worden 
voorgesteld op basis van de actuele kennis.   
 
Soort regeling  

 1. open-einde regelingen 
 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 

 
Risico: zonder ophoging van het budget voor de LDT bedraagt het financiële risico voor 
2009 en verder ongeveer € 35.000 indien wordt gekozen voor verruiming tot 120% van de 
bijstandsnorm.  
 
Omdat de LDT een open einde regeling betreft en er in 2009 voor het eerst met de nieuwe 
verordening LDT wordt gewerkt zal gedurende 2009 duidelijk worden hoeveel toekenningen 
LDT er zijn geweest. Immers het betreft een samenvoeging van twee regelingen. Tevens 
zullen meer mensen een beroep kunnen doen op de regeling in het geval wordt gekozen 
voor verruiming tot 120% van de bijstandsnorm. In de najaarsnota wordt over de voortgang 
van het aantal toekenningen gerapporteerd. In de perspectiefnota 2009 zullen de financiële 
gevolgen structureel worden geregeld. 
 

6.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad wenst een eenduidig minimabeleid.  
 
Om een zo eenduidig mogelijk minimabeleid te creëren wordt voorgesteld de norm voor de 
LDT te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Dit sluit tevens aan bij het beleid rond 
de LDT van de regiogemeenten. Dit met uitzondering van Alkmaar.  
 
Het terugbrengen van de termijn van vijf jaar naar drie jaar om in aanmerking te komen voor 
de LDT sluit aan op landelijk en regionaal beleid. Het komt tegemoet aan de wens om 
participatie zo optimaal mogelijk te bevorderen. 
 
  
 
 
 
Bergen, 18 november 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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