•niÜHNM
MinisterievanSocialeZakenen
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV

Dpn Haag

Colleges van Burgemeester en Wethouders
I.a.a.
Directeuren/Hoofden Sociale Zaken
Gemeenteraadsleden p/a Griffier
Hoofdkantoor UWV
UWV/Werkbedrijf/Werkpleinen
SVB
IWI
Sw-bedrijven

Datum

lOEMEENTE HFlJ.F.NDOORN
Behand.:

Ministerie van SZW
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
T 070 333 44 44
www,riiksoverheld.nl
www.gemeenteloket.minszw.nl

A/B-Sfuk
ITrefw.:
Werkpr.. OC
Kopie aan: VAT1
Archief-B"/ N.reeks

Contact
T 070 315 20 10
gemeenteloket@minszw.nl
Onze referentie
RUA/RB/2011/21153

2 3 DEC 2011

Betreft Extra Verzamelbrief december 2011

Op 20 december 2011zijn de wetsvoorstellen Wijziging van de Wetwerk en
bijstand ensamenvoeging van die wet met de Wetinvesteren injongeren gericht
op bevordering vandeelname aan dearbeidsmarkt en vergroting vande eigen
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden enIntrekking vande Wetwerk
eninkomen kunstenaars door de Eerste Kamer aangenomen.
Ik heb u eerder via de Verzamelbrief en de SZW-extra dagen geïnformeerd over
deze wetsvoorstellen. Ook heb ik hierover met uvan gedachten gewisseld tijdens
wethoudersbijeenkomsten in mei en november van dit jaar. Op de site van het
gemeenteloket (www.qemeenteloket.minszw.nl) is informatie beschikbaar en zijn
daarnaast diverse handreikingen ter beschikking gesteld als ondersteuning bij de
implementatie. Voorts zijn begin dit jaar de centrumgemeenten geïnformeerd
over de voorgenomen intrekking van de WWIK per 1januari 2012.
Tevens informeer ik u over de tijdens de parlementaire behandeling aangenomen
moties en toezeggingen die ik heb gedaan.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,

de Krom
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Wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging
van die wet met de Wet investeren injongeren gericht op bevordering
van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden
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Inwerkingtreding van de diverse onderdelen
De inwerkingtreding van de wet is 1januari 2012. Omwille van de eenvoud en
transparantie geldt eenzelfde ingangdatum bij wet- en regelgeving die verwijzen
naar de WWB. De WWBvoorziet in overgangsrecht. Met het overgangsrecht
binnen de WWBwordt beoogd op verschillende onderdelen bestaande rechten te
eerbiedigen. Op deze wijze krijgen belanghebbenden de gelegenheid te wennen
aan en zichvoor te bereiden op de nieuwe situatie, zo nodig onderlinge afspraken
te maken en aanpassingen te plegen in het uitgavenpatroon. Bij wet- en
regelgeving buiten de WWB kan in voorkomende gevallen in de geest van dit
overgangsrecht worden gehandeld.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel zijn de verschillende
inwerkingtredingdata toegelicht. Deze worden hieronder nog een keer in een
overzicht weergegeven.

Vier weken zoekperiode
• Naar werk
• Naar scholing
WD-regime in WWB
Gezinsbijstand en
huishoudinkomenstoets
Alleenstaande ouders:
• Aanscherping ontheffing
sollicitatieplicht

N i e u w e instroom

Zittend bestand

1-1-2012
1-7-2012
1-1-2012
1-1-2012

n.v.t.
n.v.t.
1-7-2012
1-7-2012

1-1-2012

1-7-2012

•

Nieuwe vrijlating tot €
120

1-1-2012

1-1-2012

•

Afschaffen vrijlating
heffingskorting

1-1-2012

1-3-2012

•

VAZALO intrekken

nvt (is niet inwerking
getreden)
1-1-2012
1-1-2012

Idem

1-1-2012

1-4-2012

Vakantieduur: van 26
naar 13 weken

1-1-2012

1-7-2012

Verordening participatie
schoolgaande kinderen
Wijziging inkomen uit Wsf

1-1-2012

1-1-2012

1-1-2012

1-7-2012

Tegenprestatie
Inkomensnormering 110%
Vakantieduur:
• van 13 naar 4 weken
e

1-1-2012
1-4-2012
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Moties
In de Tweede Kamer zijn de volgende moties aangenomen. In de komende
periode zullen deze moties samen met gemeenten worden uitgewerkt.

•

•

•
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Motie Dijkgraaf/Sterk (Kamerstukken II 2011/12, 32 815, nr. 43):
verzoekt de regering zeker te stellen dat na de decentralisatie van de
AWBZ naar de Wmo een daadwerkelijk beroep op de uitzondering op de
gezinsbijstand in het geval van een substantiële zorgbehoefte mogelijk
blijft.
Motie Sterk (Kamerstukken I I 2011/12, 32 815, nr. 44): roept de regering
op een regeling binnen de bijzondere bijstand uit te werken voor de
onvermijdbare kosten voor levensonderhoud van gezinnen met drie of
meer volwassen personen die wel willen werken maar niet kunnen werken
of niet (langer) in staat zijn om te werken, waarvan de financiering
plaatsvindt uit de middelen van de bijzondere bijstand. De motie roept de
regering tevens op om tweejaar na inwerkingtreding de regeling te
evalueren.
Motie Sterk/Azmani/De Jong (Kamerstukken I I 2011/12, 32 815, nr. 45):
vraagt de regering de implementatie in de ICT-systemen te monitoren en
de Kamer daar indien nodig over te informeren.Tijdens het Algemeen
Overleg WWB-onderwerpen van 30 november 2011 heb iktoegezegd de
Kamer in het eerste kwartaal van 2012 te informeren over de stand van
zaken betreffende de motie Sterk c.s. inzake het monitoren van de
implementatie in de ICT-systemen.

Toezeggingen
Tijdens de plenaire behandeling in deTweede Kamer heb ik de volgende
toezeggingen gedaan.
• Met gemeenten ga ik bespreken hoe de Kamer geïnformeerd kan worden
over de uitvoering en resultaten van de vier weken zoekperiode die
sommige gemeenten ook toepassen op mensen van 27jaar en ouder.
• In het kader van de decentralisatie AWBZ gaan bepaalde vormen van
AWBZ-zorg over naar de Wmo. Deverschuiving is nog niet
geconcretiseerd; als die concretisering daartoe aanleiding geeft, zullen de
consequenties daarvan voor de WWB in het desbetreffende wetsvoorstel
worden meegenomen. Ook wordt dan gekeken naar de samenhang met
de WW en WIA.
• Om in aanmerking te komen voor de uitzondering op de gezinsbijstand en
huishoudinkomenstoets vanwege zorgbehoefte moet worden aangetoond
dat er mantelzorg wordt verleend. Ik heb toegezegd te onderzoeken of
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vanaf 1januari 2012 de gegevens
kan verstrekken over de hoeveelheid mantelzorg die binnen het gezin zelf
geleverd wordt. Ik deel u mee dat dit inderdaad het geval is.Voor
informatie over de te volgen procedure verwijs ik naar de site van het
gemeenteloket fwww.aemeenteloket.minszw.nl).
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Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer heb ik de volgende
toezeggingen gedaan.
• Over de uitvoering van de motie Sterk inzake bijzondere bijstand voor
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onvermijdbare kosten ga ik de Kamer vóór 1juli 2012 informeren. Ik ga
dit doen in overleg met VNG en gemeenten. Hierbij denk ik aan bijzondere
bijstand voor mensen die ontheven zijn van de arbeids- en reintegratieverplichting.
•

Voor het jaar 2012 zal ik coulance betrachten bij het beoordelen van de
rechtmatigheid in het kader van de Incidentele Aanvullende Uitkering voor
wat betreft de uitvoering van de gezinsbijstand en de
huishoudinkomenstoets. Ook zal ik coulance betrachten in het geval van
een aanwijzingsprocedure als zich In 2012 bij de uitvoering van de
gezinsbijstand en de huishoudinkomenstoets ernstige tekortkomingen
voordoen. Begin volgend jaar zal ik deze toezegging nader uitwerken.

•

Ik heb toegezegd mij in te spannen om te overleggen met VNG en
gemeenten over de mogelijkheid om werk lonender te maken binnen het
kader van dit wetsvoorstel inclusief de budgettaire kaders. Begin volgend
jaar zal ik deze toezegging nader uitwerken.

•

Met VNG en gemeenten zal ik in overleg treden over het bijhouden van
gegevens over jongeren die te maken krijgen met de
huishoudinkomenstoets, onder de voorwaarde dat dit niet leidt tot
toename van toezichts- en bestuurlijke lasten.

Informatie

over de voortgang afwikkeling

moties en

toezeggingen

Zoals bekend kunt u voor actuele informatie over de voortgang van de afwikkeling
van de moties en de toezeggingen terecht op de site van het gemeenteloket
(www.qemeenteloket.minszw.nn. Ook in komende verzamelbrieven zult u deze
informatie ontvangen. Uw vragen over de wetsvoorstellen kunt u eveneens
schriftelijk stellen aan qemeenteloket@minszw.nl of via telefoonnummer 070 315 2010.

Wetsvoorstel I n t r e k k i n g van de W e t w e r k en inkomen kunstenaars
(WWIK)
De inwerkingtreding van de WWIK is bepaald op 1januari 2012. De
centrumgemeenten zijn begin dit jaar hierover geïnformeerd en verzocht de
(aankomende) kunstenaars over de voorgenomen intrekking van de WWIK te
informeren.
Kort geding inzake

overgangsregeling

De vakbond FNV Kiem, de belangvereniging van Beeldende Kunstenaars en een
aantal WWIK-ontvangers hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat
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om een overgangsregeling af te dwingen. De behandeling ter zitting heeft op 22
december 2011 plaatsgevonden. De uitspraak is op 3 januari 2012. Informatie
over de uitspraak zal verschijnen op de site van het gemeenteloket
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(www.qemeenteloket.minszw.nn.

Indien u zich wilt aanmelden voor de Verzamelbrief of een mailadreswijziging wilt
doorgeven, stuur dan een e-mail naarVerzamelbrief@minszw.nl.
Voor vragen met betrekking t o t de inhoud van de Verzamelbrief kunt u een e-mail
sturen naar qemeenteloket@minszw.nl.
De reeds verschenen Verzamelbrieven zijn ook te vinden op het Gemeenteloket,
www.qemeenteloket.minszw.nl.
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