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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
97557 

Raadsvoorstel: 
98380 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller:  
   Datum Paraaf  
 
Onderwerp 
Afstemmingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW, IOAZ 2011 Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2011  
 
Geadviseerde beslissing: 
1. In te trekken van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, zoals vastgesteld op 11 april 
2011 
2. Vast te stellen de Afstemmingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW, IOAZ 2011 
Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 
 
 
Samenvatting: 
Per 1 juli 2011 vallen zelfstandigen onder de WWB. Bij de inwerkingtreding van de WWB was dat niet 
het geval, omdat er de verwachting was dat er een aparte zelfstandigenwet zou komen. Deze is er niet 
gekomen en daarom heeft de regering besloten om de WWB ook voor zelfstandigen te laten gelden. 
Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) is daarom opgenomen in de 
afstemmingsverordening. 
 
 
Proces: 

- Met het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW, IOAZ voldoen 
de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard aan de wettelijke verplichtingen, op het gebied 
van zelfstandigen. 

- Alle verplichtingen die in de WWB zijn genoemd, zijn van toepassing op de zelfstandigen die 
vallen onder het Bbz 2004. Bij het niet nakomen van een verplichting geeft de 
afstemmingsverordening aan hoe er gehandeld moet worden. 

 
Doel: 

- Via het Bbz 2004 kan er een uitkering voor levensonderhoud worden verstrekt , een krediet of 
een combinatie van een uitkering en een krediet. De maatregel kan alleen worden toegepast 
op de uitkering en niet op het krediet. Er kan via de bepalingen van het Bbz 2004 worden 
besloten een krediet onmiddellijk op te eisen en kan er besloten worden om geen kapitaal- of 
rentereductie toe te passen.  

- Als de klant niet voldoet aan de opgelegde arbeidsverplichting door niet of niet voldoende mee 
te werken aan het afgesproken re-integratietraject, kan er een maatregel worden opgelegd. 
De maatregel is afhankelijk van de ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid. 
De afstemmingsverordening geeft hiervoor regels. 

- De afstemmingsverordening maakt onderdeel uit van de Handhavingsverordening en het 
Handhavingsplan 2010-2012. Als er sprake is van fraude kan er een maatregel worden 
toegepast op de uitkeringen die genoemd zijn in de afstemmingsverordening. De onterecht 
verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.  

 
 
Betrokken belangen: 
Degenen die een beroep doen op een van de wetten genoemd in de afstemmingsverordening. 
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Belangenafweging: 
In de verordening zijn regels vastgesteld aan de hand waarvan de betrokken belangen worden 
behartigd. 
 
Communicatie: 
Na de vaststelling van de verordening, wordt deze gepubliceerd in de Schakel. Vervolgens zal de 
verordening zes weken bij het gemeentehuis ter inzage liggen voor burgers. Dit is de gebruikelijke 
procedure bij nieuw vastgestelde verordeningen. 

 
 
Poortugaal, 3 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

            
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


