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Onderwerp: Vier verordeningen vanwege de Wet investeren in jongeren (WIJ) en vaststelling 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken gemeenten 
Albrandswaard en Ridderkerk 

 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt om: 
 
1. de volgende verordeningen vast te stellen: 
a. de Verordening Werkleeraanbod WIJ Gemeente Ridderkerk 2009; 
b. de Afstemmingsverordening WIJ Gemeente Ridderkerk 2009; 
c. de Handhavingsverordening WWB en WIJ Gemeente Ridderkerk 2009; 
d. de Toeslagenverordening WIJ Gemeente Ridderkerk 2009; 
 
2. de gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken gemeenten 
Albrandswaard en Ridderkerk, vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Doel van deze wet 
is om jongeren te laten werken en/of leren. De WIJ richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar (en 
bepaalde groepen van 16 en 17 jaar). 
 
Het merendeel van de jongeren werkt weliswaar of volgt een opleiding, maar een deel doet niet 
mee aan de samenleving en staat aan de zijlijn. Op deze groep richt de WIJ zich. 
De WIJ verplicht gemeenten om te investeren in de arbeidsinschakeling van alle jongeren. Daartoe 
moeten zij jongeren een werkleeraanbod doen. Dit aanbod kan allerlei vormen hebben, variërend 
van een baan tot vakgerichte scholing, een sollicitatietraining, of vrijwilligerswerk. Maatwerk is 
hierbij het sleutelwoord. 
Aanvaardt de jongere het werkleeraanbod en is het inkomen onvoldoende, dan bestaat recht op 
een inkomensvoorziening. Dit recht bestaat ook als een werkleeraanbod (nog) geen optie is. 
Is bij de Wet Werk en Bijstand (WWB) het uitgangspunt: ‘een uitkering, mits’, bij de WIJ is dit: ‘geen 
uitkering, tenzij’. 
 
Net als bij de WWB is er sprake van normen, toeslagen, kortingen en verplichtingen en 
maatregelen. 
 
De WIJ schrijft voor dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt. Het gaat om: 

 de inhoud van het werkleeraanbod; 
 het verlagen van de inkomensvoorziening; 
 het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik (fraudebestrijding); 
 het verhogen en verlagen van de norm; 
 de betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering. 

 
Deze eerste vier onderdelen komen in dit voorstel aan de orde. Het laatste onderdeel 
(betrokkenheid van jongeren) is al geregeld met het vaststellen van de Verordening 
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klantenparticipatie sociale zaken Gemeente Ridderkerk 2009 (raad 3 september 2009). 
 
 
3. Aspecten 
 
Algemeen over de vier verordeningen: 
Er is gebruik gemaakt van de concept verordeningen van het Ministerie van SZW. 
Uitgangspunten bij het opstellen van de Ridderkerkse verordeningen waren: 
 

 geen overregulering, alleen noodzakelijke voorwaarden stellen; 
 zoveel mogelijk aansluiten bij uitgangspunten uit de verordeningen WWB; 
 geen integratie van de diverse verordeningen WWB en WIJ vanwege de duidelijkheid voor 

cliënten en uitvoering (met uitzondering van de handhavingsverordening, conform het 
advies van het Ministerie van SZW); 

 ruimte voor maatwerk. 
 
Alle vier verordeningen zijn afgestemd met het Klantenplatform Ridderkerk op 21 september 2009 
en met het Sociaal Platform op 14 september 2009. Naar aanleiding van deze overleggen zijn er 
nog enkele veranderingen in de verordeningen aangebracht.  
Beide platforms kunnen zich vinden in de inhoud van de verordeningen en gaan hiermee akkoord. 
Belangrijk is ook dat alle verordeningen in BAR-verband zijn besproken en dat ook in de 
gemeenten Albrandswaard en Barendrecht deze verordeningen ter vaststelling voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad. 
 
Hieronder gaan we kort in op de hoofdlijnen van de vier verordeningen. 
 
1. Verordening werkleeraanbod 
Deze verordening stelt regels over de inhoud van het werkleeraanbod. 
Dit is vergelijkbaar met het vastleggen van de voorzieningen die het college kan aanbieden in het 
kader van de WWB in de re-integratieverordening. 
In de Verordening werkleeraanbod zijn de diverse voorzieningen die het college aanbiedt 
opgesomd, zoals stages, opleidingen, gesubsidieerd werk en arbeidsactivering. Ook verwijst de 
verordening naar diverse instrumenten uit de re-integratieverordening WWB waar de jongeren een 
beroep op kunnen doen (behalve participatiebanen en vrijlating/premies). 
Wanneer een scholingsaanbod het meest wenselijk lijkt zal overigens in eerste instantie 
geprobeerd worden de jongere naar het regulier onderwijs te bemiddelen, immers dit biedt vaak de 
meeste kans op duurzaam werk (op langere termijn). 
Om de jongeren een goed aanbod te doen is in het bestek Re-integratie, dat we binnenkort 
aanbesteden, ook speciaal een aantal nieuwe instrumenten voor jongeren opgenomen. Daarnaast 
heeft Ridderkerk via het regionale convenant bestrijding jeugdwerkloosheid toegang tot een aantal 
instrumenten die gefinancierd worden door het Rijk (o.a. extra banen voor jongeren). 
 
Er is bewust gekozen om in de verordening niet alle instrumenten en subdoelgroepen in detail te 
beschrijven. Het aanbieden van een passend leerwerkaanbod is immers maatwerk, en dat is in 
deze verordening benadrukt. 
 
2. Afstemmingsverordening 
Deze verordening stelt regels over het verlagen van de inkomensvoorziening bij verwijtbare 
gedragingen. 
In de verordening wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid als volgt ingevuld: 
-  korting van 20% voor 1 maand bij onvoldoende meewerken aan arbeidsinschakeling  
-  korting van 5% voor 1 maand bij schending inlichtingenplicht (zonder benadeling 

gemeente) 
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-  korting van 10% tot 100% voor 1 maand bij schending inlichtingenplicht mét benadeling 
gemeente (kortingspercentage is afhankelijk van de hoogte van het benadelingsbedrag) 

-  korting van 40% voor 1 maand bij misdraging richting ambtenaren. 
 
Wanneer een jongere helemaal niet meewerkt, vervalt het recht op het werkleeraanbod én op de 
inkomensvoorziening. 
Voor de hoogte en duur van de kortingen is zoveel mogelijk aangesloten op de 
modelverordeningen van SZW en op de huidige Afstemmingsverordening WWB Ridderkerk. 
De kortingen zijn gangbare percentages en dus niet extreem hoog of laag in verhouding tot de 
WWB en tot andere gemeenten. 
 
3. Handhavingsverordening 
Deze verordening stelt regels over de wijze waarop de gemeente misbruik en oneigenlijk gebruik 
van het werkleeraanbod en de inkomensvoorziening wil tegengegaan. 
Omdat er nog geen handhavingsverordening WWB was, en een combinatie WWB/WIJ hier goed 
mogelijk is, is gekozen voor een verordening waarbij zowel fraudebestrijding van de WWB als WIJ 
samengevoegd zijn. 
De verordening geeft globale regels voor fraudebestrijding. Nadere invulling van het beleid zal via 
periodieke beleidsplannen en richtlijnen ingevuld worden. 
 
4. Toeslagenverordening 
Deze verordening stelt regels over toeslagen en verlagingen die kunnen worden toegepast op de 
centraal geregelde normen voor jongeren van 18 tot 27 jaar. 
We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normen / toeslagen van de 
WWB. Immers: doel van de WIJ is niet het inkomen van jongeren te verlagen, maar om ze aan het 
werk te krijgen. Er is dan ook geen verschil in inkomen tussen jongeren die nu nog een WWB-
uitkering hebben en jongeren die straks een WIJ-inkomensvoorziening hebben. 
 
In de verordening wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid als volgt ingevuld: 

- een toeslag van 10% van de gehuwdennorm voor de jongere die met een ander zijn 
hoofdverblijf in dezelfde woning heeft; 

- een verlaging van 10% van de gehuwdennorm voor gehuwden die met een ander hun 
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben; 

- een verlaging van 10% van de gehuwdennorm als er geen woonkosten zijn; 
- een verlaging van 20% van de gehuwdennorm voor 6 maanden na beëindiging 

studiefinanciering; 
- een toeslag van resp. 7.5% en 15% voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar, als de 

woonkosten niet gedeeld kunnen worden; 
- een toeslag van resp. 0% en 5% voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar als de woonkosten 

wel gedeeld kunnen worden. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Klantmanager Jeugd 
De uitvoering van de WIJ ligt bij het loket Werk en Inkomen. Een speciale klantmanager Jeugd 
wordt de contactpersoon voor de jongeren die zich melden voor een werkleeraanbod. 
 
UWV/Werkbedrijf 
Met het UWV/Werkbedrijf zullen wij nog nadere afspraken maken over de samenwerking bij de 
uitvoering van de WIJ. De aanvraag voor WIJ dient immers door het UWV/Werkbedrijf ingenomen 
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te worden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de afspraken met het UWV/Werkbedrijf. 
 
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Het is wenselijk dat de gemeente Ridderkerk ook de WIJ zal uitvoeren voor de gemeente 
Albrandswaard. Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling aangepast (zie bijlage).  
Uiteraard is dit in nauw overleg met de gemeente Albrandswaard gegaan.  
Wij stellen u voor deze gewijzigde regeling vast te stellen.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
De inkomensvoorziening WIJ komt in plaats van de Wwb-uitkering. Er is geen verschil in de hoogte 
van de uitkering tussen jongeren die nu (nog) een Wwb-uitkering hebben en jongeren die een WIJ-
inkomensvoorziening krijgen. 
Ook de bekostiging van de WIJ is gelijk aan die van de Wwb: 

 werkleeraanbod: uit het participatiebudget  
 inkomensvoorziening: uit het I-deel WWB. 

 
De exacte kosten van de WIJ zijn uiteraard nog niet bekend, omdat nog onbekend is hoeveel 
Ridderkerkse jongeren een beroep op de WIJ zullen gaan doen. De WIJ gaat immers uit van een 
vrijwillige deelname; alleen jongeren die een beroep doen op de WIJ hebben recht op een 
werkleeraanbod. De huidige actieve opsporing van jongeren in Ridderkerk (in het kader van de 
sluitende aanpak) kan leiden tot een groter beroep op de WIJ. 
 
Het Rijk gaat ervan uit dat door de WIJ minder jongeren een beroep hoeven te doen op de 
inkomensvoorziening, en wil een besparing toepassen op het I-deel (€ 143 miljoen landelijk vanaf 
2011).  
Wij zullen dit nauwlettend volgen en via de stukken van de P&C cyclus zullen wij u informeren over 
de ontwikkelingen en uitgaven in het kader van de WIJ. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 26 november 2009 
M.v.d.Wouw@ridderkerk.nl/359/HB 
 


