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Samenvatting
Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. Derhalve dient
nieuw beleid te worden gemaakt en moeten er nieuwe verordeningen worden vastgesteld. Het
betreft:
de verordening werkleeraanbod WIJ Asten 2010
verordening toeslagen- en verlagingen Asten 2010
maatregelenverordening WIJ Asten 2010.

Beslispunten
1. De verordening leerwerkaanbod Wet Investeren in Jongeren Asten 2010 vast stellen en in
werking te laten treden per 1 januari 2010
2. De maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren Asten 2010 vast stellen en in
werking te laten treden per 1 januari 2010
3. De verordening toeslagen en verlagingen Wet Investeren in Jongeren Asten 2010 vast
stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2010

Inleiding
Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden.
De Wet Investeren in Jongeren verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melen
voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een
combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren,
krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig
een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering, zijnde een inkomensvoorziening. Als
zij het aanbod niet accepteren, dan krijgen ze ook geen inkomensvoorziening van de
gemeente.
Op 30 juni 2009 heeft de Eerste kamer de Wet Investeren in Jongen behandeld en uiteindelijk
haar goedkeuring aan de wet gegeven. Tot de behandeling in de Eerste kamer was nog niet
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geheel duidelijk of de wet uiteindelijk zou worden aangenomen en in welke vorm, omdat er
vanuit het maatschappelijk middenveld zeer veel kritiek was op de WIJ. Gezien het korte
tijdsbestek was het niet mogelijk om de verordeningen voor de Wij voor 1 oktober 2009 vast
te stellen. Derhalve is per 1 oktober 2009 het Tijdelijk Raadsbesluit Wet Investeren in
Jongeren in werking getreden. Dit raadsbesluit voorzag in onder andere het bestrijden van
misbruik en oneigenlijk gebruik
Omdat het een gehele nieuwe wet betreft, dienen naast een verordening werkleeraanbod
tevens een verordening toeslagen en verlagingen alsmede een maatregelenverordening WIJ
worden vastgesteld.
Omdat de gemeente Asten sinds 1 april 2008 is aangesloten bij het Werkplein, zijn de
verordening toeslagen en verlagingen alsmede de maatregelverordening door de deelnemende
gemeenten van het Werkplein (Asten, Helmond, Laarbeek en Geldrop-Mierlo ontwikkeld.
De verordening Werkleeraanbod is door alle regiogemeenten tezamen opgezet, daar de
mogelijkheden voor het leerwerkaanbod bovenlokaal zijn en er regionale samenwerking is met
diverse instanties zoals ROC en Atlant.
Uitgangspunt is dat de WIJ in eerste aanleg zoveel mogelijk WWB-conform wordt uitgevoerd
op de onderdelen waarvoor een verordeningsplicht geldt. Dat sluit enerzijds aan bij de reeds
bestaande uitvoeringspraktijk en anderzijds dat de WIJ op de onderdelen normensystematiek,
maatregelen, vaststellen inkomen en vermogen, terug- en invordering en verhaal, identiek zou
moeten zijn aan de WWB. Derhalve zijn de maatregelen, toeslagen etc. zoveel mogelijk
conform de verordeningen van de WWB vastgesteld.
De verordening werkleeraanbod is specifiek gericht op het leerwerkaanbod van jongeren en
bevat andere uitgangspunten dan de re-integratieverordening van de WWB.

Wat willen we bereiken
Doelstelling van de WIJ is de duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk van jongeren tot 27
jaar. Om dit te bereiken is in de wet een recht op zogenaamd werkleeraanbod vastgelegd. Het
werkleeraanbod berust op het uitgangspunt dat jongeren die goed geschoold zijn en over
voldoende kwalificaties beschikken makkelijker aan het werk zullen komen en daardoor
zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
De WIJ verplicht de gemeente om te investeren in de arbeidsinschakeling van alle jongeren,
ook bij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe moet de gemeente jongeren in beginsel
een werkleeraanbod doen. Afgeleide van het werkleeraanbod is een inkomensvoorziening voor
jongeren vanaf 18 jaar als de jongere onvoldoende inkomsten heeft. Deze
inkomensvoorziening is alleen beschikbaar als het werkleeraanbod wegens omstandigheden
geen optie is, het werkleeraanbod onvoldoende inkomsten genereert of er nog geen
werkleeraanbod kan worden gedaan. De samenhang tussen het werkleeraanbod enerzijds en
de inkomensvoorziening anderzijds is een bepalend element in de WIJ.
De relatie tussen werken/leren en een uitkering is fundamenteel anders dan de WWB, waarbij
het recht op bijstand voorop staat met als afgeleide de plicht tot arbeidsparticipatie. In de WIJ
staat centraal dat er geen inkomensvoorziening wordt verstrekt, tenzij……
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Wat gaan we daarvoor doen
Met betrekking tot de verordening Werkleeraanbod is het noodzakelijk nadere regels vast te
stellen. Deze regels zullen ook zoveel mogelijk in regionaal verband worden opgesteld. De
beleidsregels zullen te zijner tijd ter informatie aan de Raad worden aangeboden.
Ten aanzien van het werkleeraanbod zijn er projecten in ontwikkeling met onder andere ROC
en de Atlantgroep. In regionaal verband wordt volop aandacht besteed aan de
jeugdwerkeloosheid en wordt getracht met diverse instanties zoveel mogelijk leerwerkplekken
te genereren.
In de lokale media en op de website is reeds informatie gegeven omtrent de Wet Investeren in
Jongeren. In december zal middels berichtgeving in de lokale media wederom aandacht
worden geschonken aan de verordeningen. Tevens zullen alle uitkeringsgerechtigden van de
gemeente Asten een brief ontvangen waarin de nieuwe regels, maatregelen, toeslagen etc.
nader worden toegelicht.
Bovendien zullen de medewerkers van het Werkplein die zorg dragen voor de Astense cliënten
tijdig op de hoogte worden gesteld van de nieuwe verordeningen, zodat zij dit ook kunnen
communiceren met de uitkeringsgerechtigden.

Mogelijke Alternatieven
n.v.t.

Risico’s
Voor de uitkeringsgerechtigden die jonger zijn dan 27 jaar en voor 1 oktober 2009 een
uitkering ontvingen, is er een overgangsrecht. Zij hebben tot uiterlijk 1 juli 2010 recht op een
uitkering op grond van de WWB. Dit betekent voor hen dat het huidige traject voor 1 juli 2010
zal worden omgezet naar een werkleeraanbod.
Een eventuele maatregelwaardige gedraging zal voor hen tot 1 juli 2010 getoetst worden aan
de WWB-maatregelenverordening. Dit uitgangspunt is ook van toepassing op eventuele
toeslagen en verlagingen.
Jongeren die zich na 1 oktober melden bij het UWV-werkbedrijf moeten voldoen aan de
richtlijnen zoals gesteld in de WIJ en kunnen geen beroep meer doen op de WWB. De
verordeningen welke gebaseerd zijn op de WIJ, zullen vanaf 1 januari 2010 van toepassing
zijn. Tot deze datum voorziet het tijdelijk raadsbesluit WIJ, welke op 29 september 2009 door
de Raad is vastgesteld.
De modelverordeningen van de VNG zijn als uitgangspunt genomen en verder uitgewerkt. De
juridische consequenties zijn daarin afgedekt.

Wat mag het kosten
De middelen die benodigd zijn voor het werkleeraanbod worden bekostigd uit het
participatiebudget en de inkomensvoorzieningen worden betaald uit het Inkomensdeel. Er is
derhalve geen apart budget voor de WIJ.
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Bijgaand treft u aan:
n.v.t.

Voor u ligt ter inzage:
*
*
*
*

verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren Asten 2010;
maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren Asten 2010;
verordening toeslagen en verlagingen Wet Investeren in Jongeren Asten 2010;
verslag van de commissie Burgers d.d. 23 november 2009.
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