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Samenvatting wijziging W B en bestandsopbouw
Samenvatting van de wijzigingen binnen de Wet werk
en bijstand per 1 januari 2012 en cijfers over de
bestandsopbouw

8 2 DEC, 2811

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van het verzoek tijdens de informatieve sessie d.d. 13 oktober, om de
wijzigingen binnen de Wet werk en bijstand ( W B ) per 1 januari 2012 in beeld te brengen
en meer inzicht te verkrijgen in het bestand van de cluster sociale dienstverlening, zenden
wij u hierbij de gevraagde informatie.
Tijdens de sessie is ook verzocht om een overzicht van de uitgaven van het
participatiebudget. In het raadsvoorstel wijziging W B en intrekking WIJ wordt dit overzicht
gegeven. Dit raadsvoorstel zal op 8 december in uw raad worden besproken. Voor verdere
informatie verwilzen wij u naar dit raadsvoorstel.

"

Wij v e 4 c h t e n u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
f

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

S. Bak
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Samenvatting van de gevolgen van de wijziging van de Wet werk en
bijstand en intrekking van de Wet investeren in jongeren per 1
januari 201 2 (onder voorbehoud van instemming door de eerste kamer)

Wat verandert er per 1 januari 2012:
De Wet investeren in jongeren wordt afgeschaft, er wordt een apart regime voor jongeren tot 27
jaar opgenomen in de WWB;
Jongere wordt verplicht eerst zelf 4 weken naar werk te zoeken, alvorens aanspraak op
ondersteuning ontstaat;
Na 4 weken kan de jongere een aanvraag voor ondersteuning en uitkering indienen bij het U W ;
Recht op werkleeraanbod wordt vervangen door een aanspraak op ondersteuning;
College toetst of betrokkene zich aantoonbaar heeft ingespannen om werk te vinden;
College beoordeelt of de jongere deel kan nemen aan het reguliereonderwijs, zo ja, dan dient de
aanvraag te worden afgewezen;
Na onvoldoende inspanningen om aan het werk te komen volgt een nieuwe periode van 4 weken
zonder ondersteuning of uitkering;
Bij onvoldoende inspanningen van de jongere om in deze vier weken aan het werk te komen
besluit het college tot het verlagen van de uitkering;
Jongeren dienen de mogelijkheden van scholing te onderzoeken en dit prevaleert boven het recht
op bijstand.
Overgangsmaatregelen

Binnen 6 maanden na 1 januari 2012 dient het college de besluiten in overeenstemming met
degewijzigde WWB te brengen.
Aanscherping gezinsbiistand en huishoudinkomentoets

Wat verandert er per 1 januari 2012:
a

a

a
a

a

Nu: alleen gehuwden of samenwonenden kunnen alle algemeen noodzakelijke kosten van
bestaan delen.
Wordt: hiervan is ook sprake bij degenen die bloed- en aanverwanten zijn in de eerste graad en
die bij elkaar wonen in dezelfde woning;
Bloed- en aanverwanten in de eerste graad die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben
worden aangemerkt als eenheid en krijgen recht op de bijstandsnorm van 100% van het wettelijk
minimumloon;
Stiefkinderen en aangetrouwde kinderen zijn ook meerderjarige kinderen;
Gezinsleden kunnen niet ieder voor zich een individuele bijstandsuitkering aanvragen; het gezin
als zelfstandig subject moet dit gezamenlijk doen;
Uitzondering: een meerderjarig bloed- of aanverwant in de eerste graad die studeert en wiens in
aanmerking te nemen inkomen (incl. ontvangen studiefinanciering) niet meer bedraagt dan 80%
van het netto minimumloon;

College krijgt mogelijkheid uitzondering te maken wanneer er sprake is van een zorgbehoevend
gezinslid. Iemand is zorg behoevend wanneer:
a. hij beschikt over een geldig indicatiebesluit o.g.v. de AWBZ voor 10 of meer uren zorg per week;
b deze zorg voor minstens dat aantal uren door een ander gezinslid wordt verleend en
c jonger dan 65 jaar is;
w Bij de bijstandsverlening wordt in principe volledig rekening gehouden met alle inkomens- en
vermogensbestanddelen van de bloed en aanverwanten in de eerste graad;
* Zakelijk relaties zoals onderhuurschap, kostgangerschap of andere woonvormen en bloed - en
aanverwanten in de tweede graad vallen niet onder reikwijdte van dit wetsvoorstel.

w

Overgangsmaatregelen
w

0

Voor bloed- en aanverwanten in de eerste graad, waarvan één of meerdere een uitkering
ontvangen o.g.v. WWB en WIJ blijft het recht enlof de hoogte van die uitkering gedurende
hoogstens 6 maanden ongewijzigd;
Om hieronder te vallen dient men op 1 januari 2012 een uitkering te ontvangen o.g.v. WWB en
WIJ en hoofdverblijf te hebben in dezelfde woning.

Tegenprestatie naar vermogen
Wat verandert er per 1 januari 2012:
e

e

w
w

College kan een plicht om naar vermogen een tegenprestatie te verrichten invoeren, ook als die
niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling. Geen verplichte samenloop met een reintegratietraject;
De nuttige maatschappelijke werkzaamheden mogen acceptatie van arbeid of re-integratie niet in
de weg staan. Omvang en duur van de werkzaamheden dienen dus beperkt zijn
Additionele werkzaamheden mogen niet leiden tot verdringing van regulier werk;
Werkzaamheden moeten passen binnen vermogen bijstandsgerechtigde.

Verschillen met participatieplaats:
e
0

e

doel: participatieplaats primair nuttig bij ontwikkeling richting arbeidsmarkt; tegenprestatie niet;
duur: tegenprestatie kort; participatieplaats max. 2 jaar;
premie: bij participatieplaats premie toekennen aan uitkeringsgerechtigde; bij tegenprestatie niet.

Wat verandert er per 1 januari 2012:
e
w

Tot 65 jaar: 4 weken per kalenderjaar vakantieperiode in het buitenland;
65 jaar en ouder:l3 weken verblijf buitenland en niet beschikbaar voor arbeidsmarkt.
Langer verblijf mag, maar dan geen uitkering en mogelijkheid van een verlaging van de uitkering
bij terugkeer wegens het missen van kansen op de arbeidsmarkt (voor jonger dan 65 jaar).

Alleenstaande ouders in de W B
Wat verandert er per ljanuari per 2012:
e

e

Alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar kan in aanmerking komen voor vrijlating van 12,5%
van de netto-arbeidsinkomsten, tot max. €120 per maand, voor gedurende maximaal 3 jaar;
Nu ook vrijlating van 6 maanden voor 25% (met max. €1 87 per maand) van inkomsten uit arbeid;
dezevrijlating gaat voor de nieuwe vrijlating.

Toelichting sollicitatieplicht alleenstaande ouders van kinderen tot vijf jaar:
Besloten is om alsnog de ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders van kinderen
tot 5 jaar in de bijstand niet af te schaffen.

Wat verandert er per 1 januari 2012:
e

e

e

e

Bijzondere bijstand kent drie vormen:
1. individuele bijzondere bijstand;
2. categoriale bijzondere bijstand;
3. bijzondere vorm langdurigheidstoeslag.
Nu: volledige vrijheid college in welke mate rekening wordt gehouden met de hoogte van het
aanwezige inkomen.
Wordt: Inkomensnorm voor categoriale bijzondere bijstand wordt 110% van de van toepassing
zijndebijstandsnorm;
Maatregel is gericht op categoriale inkomensondersteuning. Van generiek gemeentelijk
inkomensbeleid is sprake indien categoriaal aan mensen inkomensondersteuning wordt verstrekt
zonder dat er sprake is van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten;
Categoriale voorzieningen zijn bijvoorbeeld: langdurigheidstoeslag, eenmalige uitkering voor
chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering;
Gemeentelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning voor
individueelmaatwerk blijft ongewijzigd;
Kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen vallen niet onder het regiem van
deinkomensnormering.

Klantenbestand WWB naar leeftijdsopbouw en leefvorm per 1 november 2011

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

1 265

45 fot 55 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

189
82
57

55 tot 65 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder

22 l
11

Jonger dan 18jaar

alleenstaande
Gehuwd/samenwonend

17
3

Personen in een inrichting
Totaal

alleenstaande

36

/ 27 tot 45 jaar

/

1

233
60

1233

Klantenbestand naar uitkeringsduur per 1 november 2011

l tot 2 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

124
64
27

2 tot 3 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

92
38
28

3 tot 4 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

45
25
24

4 fot 5 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwd/samenwonend

51
23
I0

Meer dan 5 jaar

alleenstaande
alleenstaande ouder

230
119

-

Minder dan l jaar

alleenstaande
alleensfaande ouder
gehuwd/samenwonend

147
58
25

8

Personen in inrichting
Totaal

36
1232

Beginstand, instroom en eindstand tussen l januari 2011 en 1 november 2011

/
WWB 27-65jaar
WIJ < 21 jaar
WIJ 21 -27 jaar
WIJ in inrichting
IOAZ
IOAW
BBZ

beginstand

1130
21
184
5
8
34
9

I instroom

1uitstroom

25 1
16
83
6
l
7
8

149
13
72
3
l
5
2

I eindstand
-

1232
24
195
8
8
36
15

Reden uitstroom tussen l januari en 1 november 201 1 van personen tussen 27 en 65 jaar
"

Aanvang studie
Ander inkomen/oorzaak
Arbeid in dienstbetrekking
Bereiken 65 jaar
Geen inlichtingen
Overlijden
Uitkering Z W arbeidsongeschiktheid
Verhuizing naar andere gemeente
Verhuizing naar buitenland
Zelfstandig bedrijf of beroep
Partner krijgt inkomen
Totaal

-

2
46
32
6
l0
3
2
27
2
9
4
149

De categorie personen met een uitkering ingevolge de, IOAW, IOAZ en BBZ is niet in dit overzicht
opgenomen.
Reden van uitstroom tussen 1 januari en 1 november 2011 van personen tussen 18 en 27 jaar

Aanvang studie
Ander inkomen
Andere oorzaak
Arbeid in dienstbetrekking
Bereiken 27 iaar
Geen inlichtingen
Oorzaak partner
Overlijden
Uitkering arbeidsongeschiktheid

8
3
16
19
27
l
I
2
4

Verhuizing naar andere gemeente
Weigering werkleeraanbod
Werkleeraanbod ingetrokken
totaal

I
l
2
85

Be gemeente Haarlemmermeer hanteert een re-integratieladder met 9 treden. Hieronder het
aantal personen per trede per 1 november 2011

Mensen in de treden 7 , 8 en 9 hebben een korte afstand tot de arbeidsmarkt. De personen die zijn
gedeeld in de treden 1 tlm 4 hebben een grote afstand tot d e arbeidsmarkt.
Belangrijkste trajecten die in het kader van re-integratie op dit moment zijn ingezet en worden
gevolgd.
Soort traject
Zorg
Persoonsgerichte activering

aantal

20
42
lO
47
184
46
25

Maafschanneliik oriAnfafie

Beroepsoriëntatie
Beroepsgericht onderwijs
Na volgen traject klaar om te werken
Overige trajecten

Aantal opgelegde maatregelen gedurende de periode l januari 201 1 tot 1 november 201 1 i.v.m.
het niet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd voor het aanvaarden van arbeid
Maatregel personen 27 tot 65 jaar
Onvoldoende inlichtingen
Onvoldoende inlichtingen
Gedragingen die inschakeling in de arbeid belemmeren
Niet inschrijven als werkzoekende
Niet naar vermogen trachten arbeid te verkrijgen
Niet aanvaarden van arbeid
Verlagingen op individuele gronden

Percentage verlaging

aantal

10%
20%
30%
10%
20%
100%

7
2
15
29
4
18
4

Maatregel personen 18 tot 27 WIJ
Onvoldoende inlichtingen
Gedragingen die inschakeling in de arbeid belemmeren

Percentage verlaging

variabel

10%
30%

aantal
l

6

Toekenning bijzondere bijstand over de periode 1 januari 2011 tot 1 november 2011-11-24

Eenmalige uitkering 65 +
Chronisch zieken en gehandicapten
Schoolkosten
Langdurigheidstoeslag
Aanvragen computer

670
573
8.
56
.758
129

Naar verwachting zullen er dit jaar nog 300 toekenningen van langdurigheidstoeslag volgen.

