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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
117800 

Raadsvoorstel: 
118932 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
 
Onderwerp 
Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Albrandswaard 2012 en de Verordening 
Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De Verordening Langdurigheidstoeslag Albrandswaard 2012 vast te stellen, onder gelijktijdige  
intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag; 

2. De Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012 vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening Maatschappelijke Participatie 
Samenwerkingsverband Ridderkerk en   Albrandswaard 2012. 

 
 
Samenvatting: 
Door de wijziging van de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft uw raad per 1 januari 2012 de 
verordening Langdurigheidstoeslag en de verordening Maatschappelijke Participatie opnieuw 
vastgesteld. Uit de uitvoeringspraktijk van deze verordeningen blijkt dat de vastgestelde regelingen, 
inclusief hun amendementen, op enkele puntjes verduidelijking vergen. Die verduidelijking is in de 
nieuwe exemplaren opgenomen. In dit voorstel gaan wij op die punten in. 
 
Wijzigen 
Het Cliëntenplatform Albrandswaard vond de begrippen in artikel  5 van de Verordening 
Langdurigheidstoeslag verwarrend. Hierdoor was verschil van opvatting hoe de hoogte van de toeslag 
moest worden berekend. Door aanpassing van de artikelen is er geen verschil van interpretatie meer. 
De wijziging van de refertetijd van 5 jaar naar 3 jaar was ook niet gewijzigd in de toelichting van de 
verordening. Dit is aangepast. 
 
In de verordening Maatschappelijke Participatie is de toelichting van de verordening aan het door uw 
raad aangenomen amendement aangepast. De vergoeding van het internet abonnement voor een 
vaste computer was nog niet duidelijk opgenomen in de (toelichting van de) verordening.  
 
Omdat de verordeningen die gelden in Ridderkerk en Albrandswaard door de amendementen niet 
gelijkluidend zijn worden de namen van de verordeningen aangepast. 
 
Overzicht van de wijzigingen: 
 
Verordening Langdurigheidstoeslag 

 De naam van de verordening is gewijzigd in "Verordening Langdurigheidstoeslag 
Albrandswaard 2012". 

 Artikel 5 van de verordening is aangevuld met artikelen Wwb, inhoudelijk is er verder niets 
veranderd. 

 Toelichting verordening: refertetijd is aangepast naar 3 jaar. 
 
Verordening Maatschappelijke Participatie 

 De naam van de verordening is gewijzigd in "Verordening Maatschappelijke Participatie 
Albrandswaard 2012". 

 In artikel 4 is de vergoeding van een internet abonnement voor een vaste computer 
toegevoegd. 

 In de toelichting is deze vergoeding toegelicht. 
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 Artikel 5 van de toelichting is aangepast aan het amendement vergoeding voor schoolgaande 
kinderen. 

 
 
Betrokken belangen: 
Het Cliëtenplatform Albrandswaard heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. 
 
Communicatie: 
Na de vaststelling van de verordeningen door de gemeenteraad, worden deze gepubliceerd in De 
Schakel. Vervolgens zullen de stukken zes weken in het gemeentehuis ter inzage liggen voor burgers. 
Dit is de gebruikelijke procedure bij nieuw vastgestelde verordeningen. 
 
Kosten: 
Uit dit besluit vloeien geen extra kosten voort. 
 
Bijlagen: 

  117917: Verordening Langdurigheidstoeslag Albrandswaard 2012  
  117978: Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012  
  118924: Printversie raadsvoorstel Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag 

Albrandswaard 2012 en de Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012  
 

 
Poortugaal, 28 augustus 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,  De loco-burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats    drs. Bert G. Euser, mba 
 


