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Geachte dames en heren, 

In de carrousel van 20 februari 2012 zijn de nieuwe verordeningen wetswijzigingen Wet 
Werk en Bijstand (WWB) 2012 en de bijbehorende beleidsregels behandeld. 
Daarbij wilde u graag antwoord op een aantal vragen die wij hieronder beantwoorden. 
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Vraag 1 
Hoeveel mensen zullen geen langdurigheidstoeslag krijgen wanneer de termijn wordt 
verhoogd? En wat is het verschil in uitgaven voor de gemeente bij 60 maanden of 36 
maanden? 

Antwoord 
Gekeken is naar het aantal klanten dat tussen de 36 en 60 maanden in de bijstand zit. Op 
de peildatum van 1 januari 2012 gaat het om 42 klanten. Wanneer dit aantal klanten wordt 
vermenigvuldigd met een gemiddelde toeslag van € 452 komt er een totaalbedrag uit van 
€ 18.984. Dit bedrag wordt jaarlijks minder uitgegeven door de gemeente Albrandswaard. 
Ter vergelijking ging het bij de gemeente Ridderkerk op peildatum 1 januari 2012 om 72 
klanten die langer dan 36 maanden en korter dan 60 maanden in het bestand stonden. Bij 
een gemiddelde toeslag zou er jaarlijks ongeveer € 90.940 extra door de gemeente 
Ridderkerk worden uitgegeven aan langdurigheidstoeslagen. 

Vraag 2 
Hoeveel gezinnen zullen de gevolgen ondervinden van de huishoudtoets? 

Antwoord 
Voor alle ouders met inwonende meerderjarige kinderen heeft de huishoudtoets gevolgen. 
Op dit moment worden door Sociale Zaken alle betreffende gezinnen uitgenodigd en 
wordt beoordeeld of men nog voor een uitkering in aanmerking komt en zo ja, tot welk 
bedrag. 
De uitkomsten worden gemonitord. Er kunnen nu nog geen aantallen worden genoemd. In 
mei/juni a.s. kan hierover nadere informatie worden verstrekt. 

http://www.albrandswaard.nl
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Vraag 3 
Wat is wettelijk verplicht en wat niet? Waar kan mee worden gewacht en welke 
consequenties heeft dit? 

Antwoord 
Het antwoord hierop wordt hieronder per verordening uitgewerkt. 

1. Verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012 

In Albrandswaard wordt de langdurigheidstoeslag voor mensen met een hoger inkomen 
toegankelijk (van 105% naar 110%). Hierdoor kunnen er 91 meer mensen (het verschil 
tussen 465 en 556) gebruik van maken, maar moeten zij langer een laag inkomen hebben 
om er gebruik van te kunnen maken (van 36 naar 60 maanden). Dit levert de gemeente 
een besparing op van € 20.800,-. 

2. Verordening Maatschappelijke Participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk 
en Albrandswaard 2012 

In deze verordening is de inkomensgrens gewijzigd naar 110% zoals is voorgeschreven 
door de wetgever. 
Verder zijn de doelgroepen intact gebleven maar is er wel verfijning gemaakt per 
doelgroep op de kostensoort die vergoed wordt, dit is gemeentelijk beleid. Voor de groep 
kinderen heeft de wetgever de gemeente verplicht een verordening op te stellen. Deze 
plicht is geheel opgenomen in deze verordening. De hoogte van de vergoedingen per 
onderdeel is gemeentelijk beleid, ook voor de kinderen. 

A. vergoedingen voor sport, cultuur, educatie voor volwassenen vanaf 18 jaar 

B. vergoedingen voor kinderen voor sport, cultuur en educatie van 4 tot 18 jaar 

C. vergoeding voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar 

D. vergoeding voor chronisch zieken 

Ad A. Voor de groep volwassenen zijn een aantal kosten eruit gehaald 
De vergoeding van een computer en het internetabonnement plus bioscoop en 
theaterkaartjes. 
In de praktijk gebeurde het regelmatig dat ouders een computer kwamen declareren 
waarbij het 
bedrag van de kinderen ook werd gebruikt. Aangezien het kind dan niet kan participeren 
in de maatschappij vonden wij dat niet wenselijk. Tevens vonden wij dat een apparaat en 
internetabonnement niet passen bij de doelstelling van deze verordening. 
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Het bezoeken van bioscoop of theater wordt al gestimuleerd door de Rotterdam Pas die 
wel gedeclareerd kan worden via dit fonds. De bijdragen zijn nu meer overdraagbaar op 
andere gezinsleden. De hoogte van de vergoeding is niet gewijzigd. 
Ad B. Voor de groep kinderen is de aanvraagprocedure vereenvoudigd; dit was een 
opdracht van de wetgever in artikel 35 WWB. De kinderen hoeven de kosten niet aan te 
tonen, alleen het tonen van de deelname aan een activiteit leidt tot volledige uitbetaling 
van € 250 (inclusief bijkomende kosten). 

Ad C. Voor deze doelgroep is de bijdrage € 10 verhoogd van € 140 naar€ 150. 

Ad D. Voor deze doelgroep is de kostensoort gewijzigd. Wij bemerkten dat de kosten die 
werden vergoed ook al worden gecompenseerd via de regeling Wet Tegemoetkoming 
Chronisch Zieken (Wtcg). 
Wij zijn daarom van mening dat er op een ander vlak meer behoefte is aan ondersteuning, 
namelijk de wettelijke eigen bijdrage ziektekosten van de zorgverzekering. Deze bijdrage 
treft iedereen die regelmatig ziektekosten heeft. De wettelijke bijdrage is voor iedereen in 
2012 € 220. Hiervan wordt € 100 vergoed via dit fonds. Het restant wordt volgens het 
ministerie deels gecompenseerd via de Zorgtoeslag van de belastingdienst. In de oude 
verordening was de vergoeding ook € 100. 
Tot slot is het belangrijk om te weten dat de verordening Albrandswaard gelijk is aan deze 
verordening. In Albrandswaard was de maximale vergoeding € 170 per persoon per jaar. 
Dit was veel lager dan nu het geval is. Nu is er geen maximum en kunnen inwoners van 
Albrandswaard ook de maximale vergoeding per doelgroep krijgen. Albrandswaard heeft 
zich aangepast aan Ridderkerk. 

3. Tijdelijk Raadsbesluit 

Het Tijdelijk Raadsbesluit regelt het begrip "huishouden/gezin" zoals die nieuw in de WWB 
is opgenomen. De verordeningen die genoemd worden in dit besluit zijn inhoudelijk verder 
niet gewijzigd. De naam "tijdelijk" is gekozen omdat dit besluit alleen voor 2012 zal gelden. 
Voor de invoering van de Wet werken naar vermogen zullen alle verordeningen moeten 
worden vernieuwd en aangepast aan de nieuwe wet. Dan vervalt het "Tijdelijk 
Raadsbesluit". 
Voor deze werkwijze is gekozen omdat het vernieuwen van alle verordeningen voor één 
jaar meer werk zal geven dan op deze wijze. 

4. Verordening Brillen en Contactlenzen 2005 

De verordening Brillen en Contactlenzen is ingetrokken om de volgende redenen; 
De individuele vergoeding van een bril is opgenomen in het "Beleid WWB". De bedragen 
in de verordening waren verouderd en werden al niet meer toegepast. Bij de hoogte van 
de vergoeding wordt aangesloten bij de vergoedingen van de aanvullende verzekering 
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van CZ. Deze vergoeding ligt hoger dan de bedragen in de oude verordening die dateert 
van 2005. 
De vergoeding van brillen en andere medische kosten via de bijzondere bijstand is "buiten 
wettelijk beleid". Dit betekent dat de wetgever van mening is dat bijzondere bijstand voor 
deze kosten eigenlijk niet mag volgens de wet (WWB). De zorgverzekering is een 
passende en toereikende voorliggende voorziening volgens de wetgever. In praktijk is dat 
niet altijd zo. Vandaar dat er in het beleid is opgenomen dat we deze kosten in principe 
niet vergoeden maar dat wel doen als de individuele situatie aantoont dat het nodig is. Zo 
wordt er toepassing gegeven aan de wet en de individuele nood bij de mensen. 
In Albrandswaard is er geen verordening Brillen en Contactlenzen en werd de bril al via de 
bijzondere bijstand vergoed. Het is ook belangrijk om de uitvoering gelijk te maken uit het 
oogpunt van efficiency en om het voor de klant niet ingewikkelder te maken. 

5. Beleidsregels WWB, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 

De beleidsregels zijn door het College vastgesteld in december 2011. Dit is namelijk een 
bevoegdheid van het College en wordt u via dit besluit "ter kennisname" aangeboden. 

6. Tot slot de Collectieve Zorgverzekering. 
De wijzigingen op dit gebied zijn besloten door het College in september 2011. 
U bent hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 30 september 2011. 
Toch een kleine toelichting: 
Ter informatie kunnen wij u vertellen dat Albrandswaard geen vergoeding kende voor de 
aanvullende verzekering via de Collectieve Zorgverzekering van de gemeente. In de 
nieuwe werkwijze gaat Albrandswaard zich aansluiten bij Ridderkerk. 

De hoogte van de vergoeding is verlaagd naar€ 10 om verschillende redenen. 
Enerzijds omdat Albrandswaard geen vergoeding kende en in het minimabeleid al op alle 
fronten zich 
heeft aangepast aan Ridderkerk, anderzijds omdat de vergoeding in Barendrecht ook op € 
10 is vastgesteld waardoor we zo ook een stap verder zijn gekomen in de BAR-
samenwerking. 
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Vraaq 4 
Aangepaste tabel met verschillende financiële gevolgen voor de gemeente 
Albrandswaard. 

Antwoord 
Hieronder vindt u een aangepaste tabel. 

Albrandswaard besparing/extra kosten Bedrag beschikbaar 
in 2012 

' langdurigheidstoeslag 
van 105 naar 110/36 naar 
60 mnd 

Besparing €20.800 € 300.000 + 
€42.000 = 
€ 342.000 

Geen medische kosten 
meer vergoedt 

Besparing € 4.700 

collectieve 
ziektekostenverzekering 

extra kosten -€ 3.240 

Eigen bijdrage awbz/wmo extra kosten -€ 405 
Inkomensgrens van 
normplus=116 naar 110 

Besparing € 7.900 

besparing (totaal 1 t/m 5) € 29.755 
Fondsen -€36.000 

Bijzonder bijstand 
kwetsbare groepen 

-€42.000 

Extra middelen algemene 
uitkering gemeentefonds 

€42.000 

Totaal -€ 6.245 

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandsw; 

de secretariSrr^TT-s de burge 

Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 


