
 
Agendapunt :  7. 
Voorstelnummer : 03-014 
Raadsvergadering : 14 maart 2013 
Naam opsteller : Jennifer Dap 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp:  Wijzigen Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2012, 
  intrekken Handhavingsverordening gemeente Bergen en vaststellen beleidsregels 
  handhaving WWB, IOAW en IOAZ 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vast te stellen: 

1. de gewijzigde Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ  gemeente 
Bergen 2012; 

2. en de Handhavingsverordening gemeente Bergen vastgesteld op december 
2003 in te trekken.  

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in 
werking getreden. Deze wet betreft een zogeheten Verzamelwet op het gebied van de sociale 
zekerheidswetgeving. In deze Verzamelwet zijn ondermeer wijzigingen aangaande de Wet Werk 
en Bijstand (WWB) opgenomen.  
 
Eén van deze wijzigingen is dat terug- en invordering van ten onrechte verstrekte bijstand, welke is 
ontstaan als gevolg van schending van de inlichtingenplicht door belanghebbende voor zover de 
schending van de inlichtingenplicht heeft plaatsgevonden na 1 januari 2013, niet langer een 
bevoegdheid is van het college, maar dwingendrechtelijk is opgelegd.  
Het college heeft hiermee geen keuzevrijheid meer om wel of niet tot terugvordering over te gaan 
bij deze categorie vorderingen. Terug- en invordering van vorderingen als gevolg van schending 
van de inlichtingenplicht is een verplichting geworden.  
 
Een andere wijziging is de herinvoering van het boetestelsel in de bijstand met als beoogd 
resultaat dat strafverhoging cq oplegging van een boete naast het terugvorderen van de ten 
onrechte verstrekte bijstand afschrikwekkend werkt naar overtreders van de inlichtingenplicht toe. 
De invordering van boetes is eveneens dwingendrechtelijk bepaald. De wet schrijft voor aan welke 
randvoorwaarden de inning van boetes minimaal dient te voldoen.  

 
Wel behoudt het college de keuzevrijheid om wel of niet tot terug- en invordering over te gaan met 
betrekking tot vorderingen, die niet ontstaan zijn als gevolg van schending van de inlichtingenplicht 
en vorderingen, die wel ontstaan als gevolg van schending van de inlichtingenplicht voor de 
schending heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2013.  
 
Als gevolg van deze wetswijziging dient de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 
gemeente Bergen 2012 te worden gewijzigd, dient de Handhavingsverordening gemeente Bergen 
zoals vastgesteld op 18 december 2003 te worden ingetrokken en dienen aanvullende 
beleidsregels te worden opgesteld. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als gevolg van de wetswijziging dient de handhavingsverordening gemeente Bergen te worden 
ingetrokken en artikel 15 van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 
2012 te worden gewijzigd.  
 
Het gewijzigde artikel 15 van genoemde verordening vormt voor het college de juridische 
grondslag voor het opstellen van aanvullende beleidsregels en uitvoering van de fraudewet per 1 
januari 2013. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
 
 
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; 
 
* De beleidsregels zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de regiogemeenten.  
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 
Niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie   
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 2013. 
 
Uitkeringsgerechtigden zijn in december 2012 geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe 
fraudewet. Daarnaast is er ook een nieuwsbrief verschenen 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? 
Geen 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Na vaststelling en publicatie treden de wijzigingen in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2013. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Fraude met uitkeringen wordt strenger aangepakt. Onterecht ontvangen uitkeringen kunnen met 
deze nieuwe wet worden teruggevorderd.  
Om het belang van een strengere sanctionering te benadrukken is in het regeerakkoord een 
financiële taakstelling opgenomen die oploopt van €50 miljoen in 2012 tot € 180 miljoen structureel 
in 2015. Deze taakstelling moet worden gerealiseerd door een intensivering van de bestrijding van 
uitkeringsfraude door gemeenten en door UWV en SVB. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gewijzigde zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wetgeving. 
 
 
 
Bijlagen:  
College advies 
Raadsbesluit 
Beleidsregels 
 
 
 
Bergen, 19 februari 2013 

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