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Aan de raad 
 
 
Samenvatting: 
De verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009 stelt regels 
met betrekking tot het verstrekken van de langdurigheidtoeslag. 
De verordening moet worden aangepast op de regelgeving uit de Wet investeren in jongeren (WIJ).  
Tegelijkertijd hebben we de gelegenheid aangegrepen de verordening te vereenvoudigen en het 
begrip “zicht op inkomensverbetering” concreet in te vullen.  
Wij stellen u voor de oude verordening langdurigheidstoeslag in te trekken en de nieuwe verordening 
langdurigheidstoeslag 2011 vast te stellen. 
 
Opdracht: 
Het voorstel vloeit voort uit een wettelijke verplichting 
 
Aanleiding: 
De langdurigheidstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor inwoners die drie jaar een 
inkomen hebben dat rond het bijstandsniveau ligt, geen in aanmerking te nemen vermogen hebben en 
geen zicht op inkomensverbetering hebben. De langdurigheidstoeslag is geregeld in artikel 36 van de 
Wet werk en bijstand. 
 
De Wet werk en bijstand is per 1 januari 2009 met betrekking tot de langdurigheidstoeslag gewijzigd. 
Op grond van artikel 8 van die wet dient de gemeenteraad een verordening op te stellen waarin de 
langdurigheidstoeslag wordt geregeld. De wetgever draagt de gemeenteraad met name op het begrip 
“langdurig en laag inkomen” nader vast te stellen. Verder dient de raad bij verordening de hoogte van 
de langdurigheidstoeslag te bepalen. Bij raadsbesluit van 17 maart 2009 (nr. 09INT00102) is de 
verordening vastgesteld. Deze verordening verwijst naar de bijstandsnormen uit de Wet werk en 
bijstand. 
 
De Wet investeren in jongeren maakt dat jongeren tot 27 jaar geen aanspraak kunnen maken op 
algemene bijstand. Hierdoor kent de Wet werk en bijstand niet langer een normensystematiek voor 
jongeren tot 27 jaar. Omdat jongeren van 23 tot 27 jaar wel aanspraak kunnen maken op de 
langdurigheidstoeslag dient de verordening te worden aangepast. 
 
Uit evaluatie blijkt dat de verscheidenheid van inkomensgrenzen, 21 verschillende situaties, in de 
praktijk tot problemen leidt. Met name is de systematiek de aanvrager moeilijk uit te leggen. Voor 
sommigen is dit een drempel om aan te vragen. 
 
Het criterium “geen zicht op inkomensverbetering” levert in de praktijk problemen op omdat het begrip 
onvoldoende is ingevuld. Door in de verordening het begrip te omschrijven wordt de onduidelijkheid 
weggenomen. 
 
Doelstelling: 
Door de vaststelling van de nieuwe verordening wordt voldaan aan de verplichting van artikel 8 van de 
Wet werk en bijstand. 
 
Door een langdurigheidstoeslag toe te kennen, krijgen belanghebbenden financiële ruimte om niet 
voorziene uitgaven te doen. 
 
Door een goede voorlichting beperken we het aantal inwoners dat door onwetendheid geen gebruik 
maakt van de regeling.  
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Mogelijke oplossingen: 
Door de wijziging van de verordening wordt de lacune, die is ontstaan als gevolg van de Wet 
investeren in jongeren, ingevuld. 
Daarnaast vereenvoudigen wij de regeling waardoor er een minder hoge drempel is om een aanvraag 
te doen. 
Verder is het begrip “geen uitzicht op inkomensverbetering” concreet ingevuld. 
 
Om de leesbaarheid van de verordening te behouden wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast 
te stellen en de oude verordening in te trekken. 
 
Voorgestelde oplossingen: 
De raad conform bijgaand ontwerpraadsbesluit voor te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag 
2011 vast te stellen, de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente 
Hellendoorn 2009 met ingang van 1 januari 2011 in te trekken, en artikel 2, lid 2 onder d, van de 
Verordening behandeling bezwaarschriften sociale zekerheid 2010 te wijzigen. 
 
Communicatie: 
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze afgekondigd. 
Verder wordt aandacht gevraagd voor de regeling via nieuwsbrieven en de gemeentelijke advertentie. 
Het team Werk en zorg zal, wanneer er contact is met de doelgroep, met name de 
uitkeringsgerechtigden, wijzen op de nieuwe verordening. 
 
Effecten meten: 
Het gebruik van de langdurigheidstoeslag wordt gemonitord en opgenomen in de 
managementrapportage.  
Ten opzichte van 2007 en 2008 hebben in 2009 meer inwoners gebruik gemaakt van de regeling. 
Vervolgens zal naar verwachting het gebruik zich stabiliseren.  
 
Planning: 
B&W vergadering van 16 november 2010 
Cliëntenplatform Werk en Inkomen: 24 november 2010 
Commissie SLZ: 11 januari 2011 
Raadsvergadering: 1 februari 2011 
 
Concept Besluit: 
De raad wordt conform bijgaand ontwerpraadsbesluit voorgesteld: 

• de Verordening langdurigheidstoeslag 2011 vast te stellen; 
• de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009 met 

ingang van 1 januari 2011 in te trekken; en 
• artikel 2, lid 2 onder d, van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale zekerheid 

2010 te wijzigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nijverdal, 16 november 2010 
 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 
 
De secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
Drs. J. van der Noordt, ir. J.J. van Overbeeke 
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Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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