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Samenvatting 

Op 11 oktober jl. is de Wijziging van de Wet Werk en Bijstand en samenvoeging van die wet met 

de Wet Investeren in Jongeren aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat er veel 

wijzigingen op korte termijn op gemeenten afkomen omdat de wet per 1 januari 2012 in zal gaan, 

onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer. In deze brief willen wij u informeren 

over de acties die u voor 1 januari 2012 moet nemen om op tijd te kunnen beginnen met de 

implementatie van deze wet in uw gemeente. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Op 11 oktober j l. is de Wijziging van de Wet Werk en Bijstand en samenvoeging van die wet met 

de Wet Investeren in Jongeren aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat er veel 

wijzigingen op korte termijn op gemeenten afkomen omdat de wet per 1 januari 2012 in zal gaan, 

onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer. In deze brief willen wij u informeren 

over de acties die u voor 1 januari 2012 moet nemen om op tijd te kunnen beginnen met de 

implementatie van deze wet in uw gemeente. 

Gevolgen voor de gemeenten: 

Gevolgen voor het ambtelijk apparaat - uitvoering 

De wijzigingen zullen een grote impact op de gemeentelijke organisatie hebben. Er moeten veel 

praktische aanpassingen gedaan worden. De wijzigingen in de WWB raken de 

uitkeringssystemen, maar ook aanpalende zaken. Aanpassingen aan de uitkeringssystemen 

vormen slechts een onderdeel, waaruit echter wel veel zaken volgtijdelijk voortvloeien. In de 

bedrijfsvoering dienen ook de volgende zaken te worden opgepakt: de formatie dient bepaald en 

mogelijk aangepast te worden, voor aanpassing van werkprocessen nieuwe werkinstructies 

worden geschreven en standaardbrieven en -beschikkingen worden gemaakt. Daarnaast dienen 

medewerkers opgeleid te worden, zijn er wijzigingen met betrekking tot sturing en verantwoording 

en moeten fysieke dossiers worden aangepast. Het implementatieproces vergt daarmee veel tijd 

en ambtelijke inzet in een korte periode en in tijden van bezuinigingen en reorganisaties. 



Beleidsgevolgen 

Visievorming 

De aanscherping van de WWB heeft ook gevolgen voor uw college en raad. Naast praktische 

zaken is dit ook een moment van visievorming. Gemeenten hebben te maken met een 

afgenomen re-integratiebudget, zodat scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De gewijzigde 

Wet legt sterk de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de klant, die daardoor ook anders 

benaderd moet worden. Dit is het moment om u te bezinnen op de cultuur en het beleid en voor te 

sorteren op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen die de WWB op termijn zal vervangen. 

Verordeningen 

In verband met de wijzigingen in de WWB en de intrekking van de WIJ zullen de verordeningen 

die zijn vastgesteld op grond van de WWB moeten worden gewijzigd. Regel is dat de procedure 

tot vaststelling van de verordeningen pas kan starten op het moment dat de wet door de Eerste 

Kamer is aangenomen. Gemeenten kunnen hun voorbereidende werk doen en verordeningen 

wijzigen en vaststellen op basis van de ophanden zijnde wetgeving. Wanneer het kabinet 

vasthoudt aan invoering van de wijzigingen in de WWB per 1 januari 2012 en de verordeningen 

WWB niet door de gemeenteraad zijn gewijzigd, zijn gemeenten niet in staat om rechtsgeldig 

besluiten te nemen op grond van de (gewijzigde) WWB. Het is wel mogelijk om een tijdelijk 

raadsbesluit te nemen dat per 1 januari 2012 ingaat, in afwachting van de definitieve (gewijzigde) 

verordeningen. Met ingang van 1 januari 2012 vervallen alle WIJ-verordeningen van rechtswege. 

Deze hoeven dus niet formeel ingetrokken te worden. 

De gemeenteraad dient daarnaast een nieuwe verordening vast te stellen, de verordening 

maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. In de bijlage vindt u een modelverordening 

(bijlage 2). Tenslotte dienen de volgende verordeningen aangepast te worden: 

maatregelverordening, re-integratieverordening, verordening langdurigheidstoeslag en 

verordening toeslagen en verlagingen. Op onze website 

(http://www.vng.nI/eCache/DEF/1/11/441 .html) vindt u tekstvoorstellen voor deze aanpassingen. 

Afspraken met derden 

In de Memorie van Toelichting van de gewijzigde wet staat opgenomen dat samenwerking tussen 

gemeenten, het onderwijs en de lokale hulpverlening van belang is om zoveel mogelijk jongeren 

daadwerkelijk naar school of aan het werk te krijgen. Het college dient ondersteuning en uitkering 

zonder meer te weigeren, als er voor die persoon nog mogelijkheden binnen het reguliere 

onderwijs zijn die betrokkene onvoldoende heeft benut. Dat betekent dat de problematiek van 

(voortijdig) schoolverlaters en jeugdige werklozen integraal moet worden benaderd. Gemeenten 

dienen daartoe samen te werken met het gemeentelijke Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

(RMC) als het gaat om niet leerplichtige voortijdig schoolverlaters. Daarnaast dient samengewerkt 

te worden met onderwijsinstellingen in verband met de verplichting om te zoeken naar regulier 

bekostigd onderwijs. Andere samenwerkingspartners zijn omliggende gemeenten, waar nodig 

hulpverleningsorganisaties en het UWV. 
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Beleid rond tegenprestatie 

Er komt voor een ontvanger van een WWB-, IOAW en lOAZ-uitkering een wettelijke plicht tot 

tegenprestatie. De lokale politiek kan echter kiezen of ze hieraan gevolg geeft. De nieuwe 

bepaling in de wet geeft colleges een ruimere bevoegdheid om de uitkeringsgerechtigde te laten 

participeren in de samenleving, maar colleges zijn geheel vrij om al dan niet van deze 

bevoegdheid gebruikt te maken. Daarnaast kunnen ze, binnen de gestelde kaders, naar eigen 

inzicht invulling geven aan deze bevoegdheid. Overwegingen hierbij kunnen zijn of het goed is 

voor het draagvlak in de gemeente als inwoners zien dat uitkeringsontvangers iets terugdoen voor 

de maatschappij en of er verbinding met andere doelen gelegd kan worden. De tegenprestatie 

hoeft niet gericht te zijn op de toeleiding naar de arbeidsmarkt, is beperkt in duur en omvang, mag 

acceptatie van arbeid niet in de weg staan en mag niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leiden. 

Bij de keuze voor een tegenprestatie moeten ook facetten als begeleiding en handhaving 

meegenomen worden. 

Monitoring ICT 

Het kabinet heeft toegezegd naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer 

om de implementatie van de huishoudinkomenstoets in de uitkeringssystemen van gemeenten te 

monitoren en de Kamer daar indien nodig over te informeren. Het ligt in de verwachting dat dit 

pas in de loop van 2012 duidelijk zal worden. Pas na volledige aanpassing en inregelen van de 

uitkeringssystemen blijkt in de praktijk hoe het werkt. Wij zullen er dan ook op aan blijven dringen 

bij Kabinet en Kamer dit proces over de hele loop van 2012 te volgen. 

Meldpunt VNG 

Als VNG zullen wij het proces van implementatie bij gemeenten zelf ook nauwkeurig volgen. Daar 

hebben wij uw input voor nodig. Graag horen wij van u waar u in de uitvoering van deze wet 

tegenaan loopt. Wij openen daarom een meldpunt WWB. Hier kunnen gemeenten melden welke 

knelpunten zich voordoen bij de invoering van de nieuwe WWB. Het is de bedoeling om de 

krachten van gemeenten te bundelen door problemen te inventariseren, om die vervolgens bij het 

rijk onder de aandacht te brengen. Wilt u een knelpunt melden? Stuur dan een e-mail naar 

wwb2012(g>vnq.nl 
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Rechtmatigheid 

Vanwege de te verwachten problemen bij de implementatie van de nieuwe uitkeringssystemen en 

de hinder daarvan op aangesloten andere systemen en werkprocessen, hebben wij gewezen op 

het gevaar van foutieve invoer of gegevensverandering na afloop van een periode en het Kabinet 

verzocht coulant op te treden naar gemeenten en de regels wat betreft de rechtmatigheid in 2011 

te versoepelen. Wij horen graag van u als u hierbij toch tegen problemen aanloopt en ook dit kunt 

u aangeven bij het meldpunt wwb2012(a)vnq.nl 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. C.J.G.M. de Vet, 
lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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