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Onderwerp: Wetswijziging WWB 2012 i.r.t. overzicht BAR ontwikkelingen 
 
 
Geachte raadslid, 
 
 
Op dinsdagavond 6 december jongstleden heeft u een bijeenkomst gehad over de BAR 
samenwerking. Vanuit het college is deze bijeenkomst als zeer constructief ervaren. Tijdens deze 
bijeenkomst, waarin het college een afgesproken bescheiden rol heeft gespeeld, is onder andere 
de relatie tussen de gemeenteraad en de BAR ontwikkelingen besproken. Een van de resultaten 
van deze bijeenkomst is het toegezegde overzicht van de BAR ontwikkelingen. Afgesproken is dat 
dit overzicht in het eerste kwartaal van 2012 naar u toe wordt gezonden.  
 
Het toegezegde BAR overzicht zal een beschrijving geven van lopende en eventueel nog op te 
starten BAR ontwikkelingen en de voor zover bekende beslispunten voor de raad. Echter hebben 
we, voor dit overzicht aan u gezonden kan worden, te maken met reeds lopende zaken die rijp zijn 
voor besluitvorming. 
 
Door middel van deze brief wil het college u informeren op de besluitvorming rondom de 
wetswijziging Wet Werk en Bijstand (WWB). De invoeringsdatum van de wetswijziging WWB staat 
gepland op 1 januari aanstaande. Gestreefd wordt naar raadsbehandeling van de bijbehorende 
verordeningen in de eerste raadsvergadering van 2012. De wetswijziging Wet Werk en Bijstand is 
in BAR verband uitgewerkt en zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd. De raadsagendering van 
de wetswijziging WWB hangt af van het parlementaire besluitvormingsproces. Deze is nog niet 
volledig doorlopen. De Eerste Kamer dient zich namelijk nog te buigen over het wetsvoorstel. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 


