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Samenvatting
De gemeente Asten is per 1 april 2008 aangesloten bij het Werkplein te Helmond. Ten tijde
van de aansluiting werd de intentie uitgesproken om het beleid van de gemeenten zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen. Inmiddels hebben meerdere gemeenten de uitvoering van
de WWB en aanverwante regelgeving uitbesteed aan de gemeente Helmond. De noodzaak om
het beleid op elkaar af te stemmen is dus aanwezig.
Door nieuwe regelgeving, zoals o.a. de wet Stap en de Wet Investeren in Jongeren, is het
tevens noodzakelijk om verordeningen te actualiseren. Derhalve dient nieuw beleid te worden
gemaakt en moeten er nieuwe verordeningen worden vastgesteld. Het betreft:
de re-integratieverordening WWB Asten 2010
verordening toeslagen- en verlagingen WWB Asten 2010
maatregelenverordening WWB Asten 2010.

Beslispunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand Asten 2004 in te trekken per 1
januari 2010;
De re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand Asten 2004 in te trekken per 1 januari
2010;
De verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand Asten 2004 in te trekken
per 1 januari 2010;
De maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Asten 2010 vast te stellen
en in werking te laten treden per 1 januari 2010;
De re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Asten 2010 vast te stellen
en in werking te laten treden per 1 januari 2010;
De verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand gemeente Asten 2010
vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2010.
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Inleiding
De gemeente Asten heeft in 2004 de maatregelenverordening WWB, re-integratieverordening
WWB en de verordening toeslagen en verlagingen 2004 vastgesteld.
De gemeente Asten is per 1 april 2008 aangesloten bij het Werkplein te Helmond. Ten tijde
van de aansluiting werd de intentie uitgesproken om het beleid van de gemeenten zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen. Inmiddels hebben meerdere gemeenten de uitvoering van
de WWB en aanverwante regelgeving uitbesteed aan de gemeente Helmond. Voor de
medewerkers van de gemeente Helmond is het niet prettig de verschillende verordeningen van
de diverse gemeenten naast elkaar te moeten toepassen. Dit blijkt in de praktijk
onduidelijkheden en vertragingen met zich mee te brengen. De voorlichting naar cliënten
wordt ook niet transparanter en kan zelfs tot tekortkomingen leiden. De noodzaak om het
beleid op elkaar af te stemmen is derhalve gebleken.
De beleidsregels zijn naast elkaar gelegd. De nieuwe verordeningen komen voort uit een
samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Helmond, Laarbeek en Geldrop-Mierlo.
Tevens verplicht nieuwe wetgeving zoals de Wet Stimulering arbeidsparticipatie (Stap) en de
WIJ ook de verordeningen aan te passen.

Wat willen we bereiken
We willen bereiken dat er regionaal transparant actueel beleid ontstaat, waarbij eventuele
lokale invulling mogelijk moet blijven. Het is wel noodzaak dat het beleid zoveel mogelijk op
elkaar wordt afgestemd, daar dit voor de medewerkers van het werkplein veel efficiënter
werkt. Tevens geeft dit meer duidelijkheid voor alle cliënten van het Werkplein te Helmond.
reïntegratieverordening
Met betrekking tot de reïntegratieverordening is gekozen voor een verordening waarin alleen
vastgelegd wordt op welke wijze in de gemeente Asten het beleid bepaald wordt en hoe de
verhouding tussen raad en college is. Er zijn enkel algemene artikelen opgenomen over de
opdracht aan het college, de aanspraak op de voorzieningen subsidie- en budgetplafonds, de
inzet van de voorzieningen en de rechten en plichten van de cliënt e.d. Deze verordening is
derhalve kaderstellend. Al het overige wordt vastgelegd in nadere regels, daar dit rechtstreeks
de uitvoering betreft.
maatregelenverordening
Met betrekking tot de maatregelenverordening hebben we willen bewerkstelligen dat werk
boven inkomen prevaleert. Derhalve zijn de arbeidsmarktgerelateerde maatregelen die direct
betrekking hebben op onderzoeken naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling zoals
het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te
aanvaarden, het niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling alsmede gedragingen die de inschakeling in arbeid
belemmeren opgeschaald naar de derde categorie (een maatregel van 100% gedurende één
maand).
Ten aanzien van het niet het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV
Werkbedrijf of het niet tijdig laten verlengen van de registratie is gekozen om dit te
versoepelen. De controle hierop blijkt vanuit het Werkbedrijf niet geheel vlekkeloos te verlopen
en vaak staan cliënten voor een aantal jaren ingeschreven. Dit gedrag belemmert de
toestroming naar de arbeidsmarkt het geringste, omdat de meeste cliënten die een uitkering
ontvangen reeds in een traject zitten.
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Ten aanzien van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht is inzake het
maatregelenbeleid een onderscheid gemaakt in de hoogte van het benadelingsbedrag. Hoe
hoger het benadelingsbedrag, hoe hoger de maatregel.
Verordening toeslagen en verlagingen
Ten aanzien van de voornoemde toeslagen zijn de veranderingen enkel van toepassing op de
gehuwden, waar tevens 2 of meer inwonenden zijn. Dit daar de gezamenlijke kosten
makkelijker gedeeld kunnen worden.
Met betrekking tot de toeslagen voor de jongeren, jonger dan 23 jaar wordt meer aangesloten
bij het minimumloon voor jongeren.
De toeslagenverordening zal per 1 juli 2010 wederom moeten worden aangepast, daar per
deze datum de WWB’ers jonger dan 27 jaar uiterlijk per 1 juli 2010 een werkleeraanbod
moeten hebben en per deze datum onder de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) vallen.

Wat gaan we daarvoor doen
Met betrekking tot de re-integratieverordening 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.
In december zal middels berichtgeving in de lokale media 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
In casu is geen sprake van overgangsrecht. De nieuwe toeslagen/verlagingen, maatregelen en
re-integratieactiviteiten zullen met ingang van 1 januari 2010 van toepassing zijn. 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 de re-integratieactiviteiten worden bekostigd uit het
participatiebudget en de uitkeringen (toeslagen en verlagingen) worden betaald uit het
Inkomensdeel.
Bijgaand treft u aan:
n.v.t.
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Voor u ligt ter inzage:
*
*
*
*
*

Re-integratieverordening WWB Asten 2010;
Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010;
Maatregelenverordening WWB Asten 2010;
Overzicht bedragen toeslagen Asten 2004 en toeslagen volgens nieuwe verordening
per 1 juli 2009;
verslag van de commissie Burger d.d. 23 november 2009.
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