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Onderwerp: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Ridderkerk 2009 
 
1. Voorstel 
 
De raad wordt voorgesteld om de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Ridderkerk 2009 
vast te stellen waarbij de inkomensgrens van 120% gehanteerd wordt. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Vanaf 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit is 
afgesproken in het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten uit 2007 (“Samen aan de slag”). 
Artikel 36 van de wet Wwb blijft de basis, maar daarnaast is in artikel 8 een bepaling toegevoegd 
waarin wordt bepaald dat gemeenten in een verordening de precieze voorwaarden voor de 
langdurigheidstoeslag moeten vastleggen. De VNG heeft een modelverordening gemaakt die 
gemeente kunnen gebruiken. Deze modelverordening is gebaseerd op de wetgeving van 2008. 
 
3. Aspecten 
 
Langdurigheidstoeslag 
De langdurigheidstoeslag is een toeslag die bedoeld is voor iedereen die 5 jaar of langer een 
inkomen op bijstandsniveau heeft en komt vooral in de plaats voor de verstrekkingen die thans via 
categoriale regelingen worden betaald. De regelgeving hieromtrent is in de wet bepaald. De 
gedachte achter de toeslag is dat mensen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum 
hebben geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven. 
De langdurigheidstoeslag voor 2009 vond haar grondslag in artikel 36 van de Wet werk en bijstand.  
Recht op de langdurigheidstoeslag bestaat wanneer een persoon langer dan 5 jaar een inkomen 
op bijstandsniveau heeft en er geen arbeidsmarktperspectief bestaat. Ook is bepaald dat geen 
maatregel inzake verwijtbaar handelen mag zijn opgelegd.  
 
Decentralisatie langdurigheidstoeslag naar gemeenten 
In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten uit 2007 (“Samen aan de slag”) is afgesproken dat de 
langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd wordt naar gemeenten. Artikel 36 van de wet blijft de 
basis, maar daarnaast wordt in artikel 8 een bepaling toegevoegd waarin wordt bepaald dat 
gemeenten in een verordening de precieze voorwaarden voor de langdurigheidstoeslag moeten 
vastleggen.  
 
Klantenplatform Sociale Dienstverlening 
Deze verordening is voorgelegd aan het klantenplatform sociale dienstverlening. De gemaakte 
opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt. 
 
Inkomensgrens van 120% 
In alle andere regelingen op dit gebied wordt in Ridderkerk de inkomens van 120% gehanteerd.  
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De nieuwe verordening langdurigheidstoeslag kan hier op afgestemd worden door in de 
verordening de inkomensgrens van 120% aan te houden. Dit heeft tot gevolg dat de groep mensen 
die een beroep kan doen op de langdurigheidstoeslag groter wordt en dat niet alleen de mensen 
met een uitkering langdurigheidstoeslag kunnen ontvangen. Dit brengt een financieel risico met 
zich mee. Het maximale financiële risico bedraagt € 150.500, - Dit bedrag is berekend op basis van 
het aantal Ridderkerks wat onder de inkomensgrens van 120% valt, gedeeld door vijf. 
Een andere optie is om de verordening langdurigheidstoeslag Ridderkerk 2009 vast te stellen die 
gebaseerd is op de wetgeving van de voorgaande jaren waarbij alleen mensen met een uitkering in 
aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. Dit sluit dan niet aan bij de inkomensgrens van 
120% die bij andere Ridderkerkse regelingen gehanteerd wordt.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Onderzoek mogelijke aanpassingen 2010 en verder 
Zoals eerder vermeld hebben de gemeenten vanaf 2009 de mogelijkheid om aanpassingen op dit 
gebied aan te brengen en deze te verwerken in de verordening langdurigheidstoeslag.  
Aangezien het al april 2009 is stellen wij voor om voor 2009 (met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2009) gebruik te maken van de verordening die gebaseerd is op de modelverordening van 
de VNG (deze vindt haar oorsprong in de wetgeving van 2008). Op basis van de ervaringen in 
2009 wordt bekeken of er aanpassingen in de verordening in 2010 en verder nodig zijn.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Financiën 
Wanneer de norm van de inkomensgrens van 120% opgenomen wordt in de Verordening 
langdurigheidstoeslag wordt de groep die in aanmerking komt voor langdurigheidstoeslag groter 
omdat niet alleen de mensen met een uitkering in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag 
maar alle mensen die aan de inkomensgrens van 120% voldoen. Dit brengt een financieel risico 
met zich mee omdat het budget daar momenteel niet op berekend is. Het maximale financiële 
risico bedraagt € 150.500, -. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal Ridderkerkers, dat 
onder de inkomensgrens van 120 % valt, gedeeld door vijf. 
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Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 28 mei 2009 
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