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Datum: 7 juli 2004 
Nummer 71 
Onderwerp: Verordeningen in het kader van de invoering Wet Werk en Bijstand 
(WWB). 
  
Aan de gemeenteraad. 
  
De invoering van de WWB vereist dat uw raad zijn beleid ten aanzien van 
reïntegratie, handhaving en afstemming van de bijstand vastlegt in gemeentelijke 
verordeningen. De kaders voor dit beleid heeft uw raad in januari 2004 reeds 
vastgelegd in de kadernota sociale zekerheid. Daarmee is een nieuwe visie op 
de sociale zekerheid en zijn beleidsuitgangspunten vastgesteld. De nota bracht 
ook de consequenties voor de beleidskeuzen in beeld, maar daarover heeft nog 
geen besluitvorming plaatsgevonden. Naar aanleiding van de nota hebben wij in 
het bijgevoegd besluit deze voorstellen uitgewerkt en op een rij gezet. Waar 
nodig zijn de voorstellen zoals in de kadernota benoemd aangevuld. 
  
Eerder is aan uw raad toegezegd om gelijktijdig met de verordeningen te komen 
met een financieel meerjarenperspectief omtrent het Fonds Werk en Inkomen, 
maar dit is niet haalbaar gebleken omdat het ministerie nog geen duidelijkheid 
kan verstrekken over de budgetten in 2004 en verder. Zodra hierover meer 
bekend is, wordt een notitie hierover ter informatie aan uw raad gestuurd. De 
verwachting is dat dit uiterlijk voor de begrotingsraad van 4 november 2004 moet 
lukken. 
  
Wij hebben besloten dat de ontwerp-verordeningen na besluitingvorming door uw 
raad moeten worden aangemerkt als referendabele besluiten (op grond van 
artikel 8, eerste lid, onder a., van de Tijdelijke referendumwet. Na besluitvorming 
in uw vergadering van 7 juli 2004 zullen wij de verordeningen publiceren conform 
de daarvoor geldende wettelijke regelgeving. 
  
Wij stellen u voor de Reïntegratieverordening WWB gemeente Amstelveen 2004 
en de Handhavings- en afstemmingsverordening WWB gemeente Amstelveen 
2004 vast te stellen. 
  
Concept-besluiten zijn daartoe ter vaststelling bijgevoegd. 
  
Burgemeester en wethouders van Amstelveen, 
de secretaris,                           de burgemeester,  
  
mr. R.J.T. Schurink                  mr. M.H. Kamphuis  
  
  
  
DE RAAD VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN; 
  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2004, nummer 
71; 
  
  
b e s l u i t :  
  
  
I. Amstelveen investeert het reïntegratiebudget vooral in diegenen die 
ondersteuning nodig hebben, van degenen die een grote mate van 
zelfredzaamheid hebben wordt verwacht dat zij zelf alles in het werk stellen om 
zo snel mogelijk aan het werk te komen. Het college krijgt de opdracht om de 
mate waarin geïnvesteerd wordt in reïntegratievoorzieningen voor een individu af 
te stemmen op de mate waarin ondersteuning echt nodig is. Veel ondersteuning 
door inzet van reïntegratievoorzieningen is gerechtvaardigd: 
a. als belanghebbende niet of beperkt zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor 
zijn eigen bestaansvoorziening; 
b. als belanghebbende te maken heeft met een meervoudige problematiek; 
c. als de verwachting is dat inzet van voorzieningen leidt tot beperking van 
afhankelijkheid van de bijstand en de kosten van de voorziening opwegen tegen 
de verwachte besparing op de uitkeringslasten (ook wel schadelastbeperking 
genoemd);  
  
II. bij de inzet van het reïntegratiebudget volgt de gemeente Amstelveen de 
aanbestedings- en uitbestedingsregels zoals vastgelegd in de wet Structuur 
Uitvoering Werk en Inkomen en de Europese regelgeving. Dit betekent dat een 
zeer groot deel van de voorzieningen wordt ingekocht bij derden. De wijze 
waarop het college dit doet wordt vastgelegd in het inkoopplan 
reïntegratievoorzieningen; 



reïntegratievoorzieningen; 
  
III. klanten zonder perspectief op werk die wel willen werken, kunnen gebruik 
maken van: 
a. de Sociale Werkvoorziening voor zover daarvoor een indicatie is afgegeven 
door het Centrum voor Werk en Inkomen of 
b. van een loonkostensubsidie ter hoogte van maximaal de bespaarde uitkering. 
Voorwaarde is wel dat belanghebbende daarmee geen aanspraak meer hoeft te 
maken op een uitkering. Hiermee worden langdurig gesubsidieerde banen 
gecreëerd. Deze banen worden uit het inkomensdeel van het Fonds voor Werk 
en Inkomen gefinancierd en niet uit het werkdeel. Degenen die geen uitkering 
ontvangen van de gemeente Amstelveen zijn uitgesloten van deze voorziening, 
omdat er geen bespaarde uitkering is;  
c. de mogelijkheid om op participatie en dagbesteding gerichte activiteiten te 
ontplooien via het welzijnswerk; 
  
IV. het re ïntegratiebudget kan door het college ook worden ingezet voor het 
geven van premies. Daarbij kan het college kiezen uit de volgende premies: 
a. premie voor mensen in deeltijdarbeid zonder perspectief op 
bijstandsonafhankelijkheid als gevolg van beperkte fysieke belasting. Het gaat 
hierbij om een premie vergelijkbaar me de langdurigheidstoeslag. Hiertoe is op 
grond van de minimanota reeds besloten; 
b. uitstroompremie voor mensen die al langer dan drie jaar afhankelijk zijn van 
een uitkering als zij volledig uitstromen uit de bijstand. Hierbij wordt een 
uitzondering gemaakt voor de doelgroep alleenstaande ouders en 
gehandicapten; 
c. stimuleringspremie voor mensen in traject naar werk die tijdens het traject een 
grote stap maken in de richting van werk; 
  
V. er zijn twee typen gesubsidieerd werk te onderscheiden, die beide hun eigen 
doelstelling kennen: 
a. gesubsidieerd werk als voorziening in een traject gericht op uitstroom naar 
werk. Hierbij prevaleert altijd de reïntegratiedoelstelling; 
b. gesubsidieerd werk als langdurige subsidie voor mensen die niet regulier 
kunnen werken, maar wel willen werken. Voor deze groep mensen worden 
maatschappelijk nuttige banen in het leven geroepen en beschikbaar gesteld; 
  
VI.  combinatie van arbeid en zorg voor kleine kinderen: 
a. alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar moeten 20 uur per week 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;  
b. alleenstaande ouders met kinderen vanaf vijf jaar en zolang de kinderen op de 
basisschool zitten moeten 30 uur per week beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt; 
c. alle ouders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het organiseren van 
kinderopvang. De gemeente Amstelveen geeft aan specifieke groepen 
bijstandsgerechtigde ouders, die problemen hebben bij het vinden van 
kinderopvang actieve begeleiding, zodat de organisatie van de kinderopvang een 
onderdeel wordt van het uitstroomtraject. Eveneens regelt de gemeente 
Amstelveen de kinderopvang voor ouders in noodsituaties; 
d. het college heeft de mogelijkheid om alleenstaande ouders geheel of 
gedeeltelijk van de arbeidsplicht te ontheffen, indien dringende redenen daartoe 
aanleiding geven. Het college maakt daarbij in het bijzonder een afweging tussen 
het belang van arbeidsinschakeling en de invulling die de ouder wenst te geven 
aan de zorgplicht; 
  
VII. arbeidsplicht voor ouderen: 
a. het college krijgt de mogelijkheid om ouderen van 57½ en ouder tot het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar te ontheffen van de arbeidsplicht als de 
arbeidsmarkt hen geen perspectief meer biedt; 
  
VIII. ontheffing van de arbeidsplicht in algemene zin: 
a. ontheffing van een of meerdere verplichtingen kan alleen tijdelijk, in principe 
voor de duur van maximaal een jaar; 
b. bij de beoordeling of ontheffing noodzakelijk is wordt rekening gehouden met 
de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënt, zoals belastbaarheid en 
mogelijk dringende redenen, zoals zorgtaken die (tijdelijk) niet overgedragen 
kunnen worden; 
  
IX. aanspraak op ondersteuning: 
a. uitgangspunt is dat alle klanten die onder de verantwoordelijkheid vallen van 
de gemeente Amstelveen ondersteuning kunnen krijgen bij het ontwikkelen van 
een traject gericht op werk; 
b. de aanspraak op een voorziening wordt beoordeeld op basis van de besluiten 
over inzet van het reïntegratiebudget zoals in besluit I. tot en met IV. is 
beschreven; 
c. indien belanghebbende zich niet houdt aan de afspraken of verplichtingen 
verbonden aan de voorziening kan de aanspraak op de voorziening vervallen; 
d. voor niet-uitkeringsgerechtigden/mensen in het kader van de Algemene  
Nabestaanden Wet gelden aanvullende criteria: 
- diegenen waarbij sprake is een gezinsinkomen hoger dan 130% van het 
wettelijk minimum loon, kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van de 
kosten van de voorzieningen gericht op re ïntegratie; 
- deze groep kan geen aanspraak maken op voorzieningen die gericht zijn op 
een bijdrage in de kosten levensonderhoud, zoals loonkostensubsidies; 
- voor niet-uitkeringsgerechtigden en mensen in het kader van de Algemene 



- voor niet-uitkeringsgerechtigden en mensen in het kader van de Algemene 
Nabestaanden Wet die reeds op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden 
of In- of Droorstroomregeling gebruik maken van een gesubsideerde baan geldt 
een overgangsregeling tot 1 januari 2005; 
  
X. handhaving van rechten en plichten: 
a. het college onderschrijft de genoemde ambities voor het handhavingsbeleid; 
b. de wijze van voorlichting en informeren van cliënten wordt door het college 
vastgelegd in het  onderzoeksplan voor de bijstand; 
c. de wijze van controle van de rechtmatigheid van de bijstand en de naleving 
van de plichten wordt door het college vastgelegd in het onderzoeksplan voor de 
bijstand; 
d. sanctionering van bijstandsgerechtigden gebeurt via herziening van het recht 
op bijstand of afstemming van de plichten of de hoogte van de bijstand op de 
gedraging en door teveel of ten onrechte betaalde bijstand terug te vorderen of 
bij derden te verhalen; 
e. sanctionering van niet-uitkeringsgerechtigden en mensen in het kader van de 
Algemene Nabestaanden Wet gebeurt via terugvordering van de kosten van de 
verstrekte voorzieningen; 
  
XI. de bij dit besluit behorende Handhavings- en afstemmingsverordening Wet 
Werk en Bijstand gemeente Amstelveen 2004 vast te stellen; 
  
XII. de bij dit besluit behorende Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 
gemeente Amstelveen 2004 vast te stellen. 
  
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2004. 
  
De griffier,                                                             De voorzitter, 
  
  
  
C.J. Heij                                                         mr. M.H. Kamphuis 
  
  
  
  
  
  
  


