
 
 

  
Dienstverlening 

Aan de gemeenteraad 

 29 mei 2012     
 Gemeentestukken: 2012- 189   

  

 
Onderwerp: Vaststelling Verordeningen Maatschappelijke Participatie Ridderkerk 2012 en de 
verordening Langdurigheidstoeslag Ridderkerk 2012. 
 
1. Voorstel 

. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag Ridderkerk 2012 vast te stellen, 
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag 
Samenwerkingsverband Ridderkerk / Albrandswaard 2012; 

2. Voorgesteld wordt om de Verordening Maatschappelijke Participatie Ridderkerk 2012 vast te 
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Maatschappelijke Participatie 
Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 2012; 

 
2. Aanleiding 
Door de wetswijziging Wet Werk en Bijstand (WWB) die per 1 januari 2012 in werking is getreden 
zijn per 1 januari 2012 de Verordening Maatschappelijke Participatie en de Verordening 
Langdurigheidstoeslag opnieuw vastgesteld. Bij de vaststelling van deze twee verordeningen is 
door de raad een aantal amendementen aangenomen dat een inhoudelijke wijziging van de twee 
verordeningen tot gevolg heeft gehad.  
De tekstuele/juridische gevolgen van de amendementen voor de verordeningen zijn niet direct 
verwerkt in de verordeningen waardoor de procedure van vaststelling van de verordeningen 
opnieuw is doorlopen. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. Zoals bekend kan, indien 
gewenst, bij de formulering van het amendement ambtelijke ondersteuning worden geboden. 
 
Allereerst kan de naam van de verordeningen niet meer gehandhaafd blijven gezien de onderlinge 
verschillen. In plaats van “samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard” is in beide 
verordeningen de naam veranderd in “Ridderkerk”. 
 
Betreffende de verordening Langdurigheidstoeslag is artikel 5 van de verordening aangevuld met 
artikelen Wwb. Het clientenplatform Albrandswaard vond de begrippen verwarrend waardoor er 
geen overeenstemming kon komen over de berekening van de hoogte van de toeslag. Door 
toevoeging van de artikelen is er geen verschil van interpretatie meer mogelijk voor beide 
gemeenten. 
 
Betreffende de verordening Maatschappelijke Participatie is er inhoudelijk een onvolkomenheid 
aangepast en is de toelichting van de verordening aan het amendement aangepast.  
 
Langdurigheidstoeslag; 
 De naam van de verordening is gewijzigd in “Verordening Langdurigheidstoeslag Ridderkerk 

2012” 
 Artikel 5 van de verordening is aangevuld met artikelen Wwb, inhoudelijk is er verder niets 

veranderd. 
 
Maatschappelijk Participatie 
 De naam van de verordening is gewijzigd in “Verordening Maatschappelijke Participatie 

Ridderkerk 2012”. 



 
 

  
Dienstverlening 

 In artikel 5 van de verordening is de titel aangepast; door het amendement is de titel van dit 
artikel dusdanig gewijzigd dat de inhoud van het artikel niet meer overeenkomt met de inhoud.    

 Artikel 5 van de toelichting is aangepast aan het amendement vergoeding schoolgaande 
kinderen. 

 
3. Aspecten 
Door de verduidelijking van de verordeningen worden juridische problemen voorkomen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na de vaststelling van de verordeningen en de beleidsregels, worden deze gepubliceerd in het 
Gemeentejournaal van het weekblad De Combinatie. Vervolgens zullen de verordeningen zes 
weken bij het gemeentehuis ter inzage liggen voor burgers. Dit is de gebruikelijke procedure bij 
nieuw vastgestelde verordeningen.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Er zijn geen nieuwe kosten door dit voorstel. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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dhr. H.W.J. Klaucke    mw.A. Attema 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 6 september 2012 
a.v.d.plaat@ridderkerk.nl/569/HD 


