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Agendapunt          :     07 
Voorstelnummer : 11-077 
Raadsvergadering : 8 november 2012 
Naam opsteller : J. Dap 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Dhr. J. Mesu 
 
Onderwerp: Vaststellen wijzigingen WWB verordeningen als gevolg van het afschaffen van de 
huishoudinkomenstoets 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  Vast te stellen: 
1. De wijzigingen op deToeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente 

Bergen 2012; 

2. De wijzigingen op de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 

gemeente Bergen 2012; 

3. De wijzigingen op de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 

2012. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In het lenteakkoord van het rijk is afgesproken dat de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft 
door invoering van de “Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) in verband met de 
herziening van de definities van gezin en middelen” (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets). 
Er is voor gekozen om dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 te doen. Dit betekent dat 
drie verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) op dit onderdeel eveneens met terugwerkende 
kracht gewijzigd moeten worden. Het gaat om de Toeslagenverordening, de 
Afstemmingsverordening en de verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012. 
 
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 samen; 

• de gehuwden met hun minderjarige en/of meerderjarige kinderen;  

• de alleenstaande ouder met minderjarige én meerderjarige kinderen;  

• en de alleenstaande met één of meer meerderjarige kinderen; 
die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en de kinderen en aangehuwde kinderen 
van die kinderen. 

 
De wijzigingen verband houdend met de huishoudinkomenstoets zijn opgenomen in de 
verordeningen. Deze verordeningen zijn op 12 april 2012 door u vastgesteld. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad krijgt actuele verordeningen i.v.m. de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

raadsbevoegdheid 



 

   2 

 
Het doel van dit advies is u te informeren en adviseren over de wijzigingen m.b.t. de verordeningen 
WWB. Middels deze wijzigingen zijn de verordeningen technisch in lijn gebracht met de Wet tot 
wijziging van de Wet werk en bijstand(WWB) met terugwerkende kracht per 1 januari 2012. 

 
Door in te stemmen met de desbetreffende verordeningen beschikt de gemeente Bergen weer 
over een juridisch actueel kader, welke noodzakelijk is voor de inwoners van de gemeente Bergen 
zodat zij weten welke regels en voorwaarden de gemeente ten aanzien van de WWB hanteert en 
waaraan de rechter in bezwaar – en beroepszaken het beleid van de gemeente kan toetsen. 
 
Als gemeenteraad bent u binnen de wet- en regelgeving bevoegd tot het vaststellen en wijzigen 
van verordeningen op grond van de WWB. De wijzigingen in bovengenoemde verordeningen zijn 
wetstechnisch. Omdat het wetsvoorstel Wet afschaffing huishoudinkomenstoets met 
terugwerkende kracht (per 1 januari 2012) in werking treedt, zijn de huidige verordeningen vanaf 
het moment dat dit wetsvoorstel in het Staatsblad is gepubliceerd, op 18 juli 2012, op bepaalde 
onderdelen onverbindend in verband met het in strijd zijn met hogere wetgeving. De wijzigingen op 
de verordeningen treden om die reden met terugwerkende kracht inwerking.  
 
Voor een bepaalde groep blijft de huishoudinkomenstoets echter wel van kracht. Dit staat vermeld 
in artikel 78W lid 1 WWB.  Het gaat daarbij om de groep die voordeel heeft van de 
huishoudinkomenstoets. In de nieuwe verordeningen is een bepaling opgenomen dat voor deze 
groep de huidige verordeningen van kracht blijven tot 1 januari 2013.  
Voorbeeld: 
Een alleenstaande (ouder) met een meerderjarig kind dat Wajong ontvangt werd bij invoering van 
de huishoudtoets wel meegerekend tot het gezin maar het inkomen van de Wajong werd niet 
meegenomen in de vaststelling van het recht op uitkering. De Wajong uitkering werd geheel 
vrijgelaten. Bij afschaffing van de huishoudtoets blijft dit voordeel bestaan. Deze groep heeft nu 
voordeel van de huishoudtoets tot 1 januari 2013 op basis van de overgangsbepaling. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
* De Wmo Adviesraad  is geïnformeerd over de wijzigingen van de verordeningen en is, gelet op 
het technische karakter van deze wijzigingen (geen beleidswijzigingen), niet om advies gevraagd; 
* Ook is regionaal overleg gevoerd met de gemeenten Noord – Kennemerland. De wijzigingen op 
de verordeningen zijn hierdoor regionaal afgestemd. 
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 
N.v.t. 
 
b. Externe communicatie  nvt 
 
De Wijzigingen worden direct na vaststelling door uw gemeenteraad op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd en treden in werking  met ingang van de dag na publicatie en werken terug tot en met 
1 januari 2012. 
 
Uiteraard is het van groot belang dat de belanghebbenden op een goede wijze worden voorgelicht 
over de wijzigingen. De betreffende klanten zijn in juni 2012 geïnformeerd over de gevolgen van de 
afschaffing van de huishoudtoets. Daarnaast is de afschaffing van de huishoudtoets in juni 
gepubliceerd in de gemeentekrant en op de gemeentelijke website.  
 
c. Extern overleg gevoerd met     Regio gemeenten Alkmaar 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Zie toelichting op vraag 3. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De (landelijke) besparingen op de uitkeringslasten die met de huishoudinkomenstoets gemoeid 
waren, worden teruggedraaid en toegevoegd aan het inkomensdeel van het WWB-budget. Het 
betreft landelijk 27 miljoen euro in 2012 en 54 miljoen euro voor 2013 en verder. De 
staatssecretaris schrijft in de memorie van toelichting van het Wetsvoorstel tot afschaffing van de 
huishoudinkomenstoets, dat er geen vergoeding van de uitvoeringskosten van de 
huishoudinkomenstoets is voorzien. 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  

N.v.t. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De gewijzigde verordeningen zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wetgeving. 
 
 
Bijlagen:  
 
Raadsbesluit 
Overzicht wijzigingen verordeningen 
 
 
Bergen, 25 september 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


