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Onderwerp: Harmonisatie beleid vanwege de samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard - 
Ridderkerk 

 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de verordeningen behorende bij de Wet Werk 
en Bijstand van de gemeente Ridderkerk om te komen tot harmonisatie van het beleid op het 
gebied van werk, inkomen en zorg, zoals in dit voorstel beschreven. 
2. De volgende verordeningen in te trekken: 
§ Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2004 
§ Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2004 
§ Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2004 
§ Verordening Cultureel, Educatief en Sport Fonds Gemeente Ridderkerk 2005 
3. Overgangsrecht vast te stellen conform artikel 14 van de Reïntegratieverordening Wet Werk en 
Bijstand gemeente Ridderkerk 2007 en artikel 7 van de Toeslagenverordening Wet Werk en 
Bijstand gemeente Ridderkerk 2007. 
4. De volgende verordeningen vast te stellen: 
§ Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2007 (63 – A) 
§ Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2007 (63 – B) 
§ Verordening maatschappelijke participatie Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2007 

(63 – C) 
§ Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Ridderkerk 2007 (63 – D) 
 
 
2. Aanleiding 
Met ingang van 1 januari 2007 worden de werkzaamheden in het kader van sociale zaken 
uitgevoerd samen met de gemeente Albrandswaard. Om dat effectief en efficiënt te kunnen doen is 
bij het vaststellen van de Contourennota “Regionale Samenwerking Sociale Zaken gemeenten 
Albrandswaard en Ridderkerk” besloten om het beleid en de daaraan gekoppelde verordeningen 
op dit beleidsterrein op elkaar af te stemmen. 
Met dit raadsvoorstel en de bijgaande verordeningen wordt dit besluit geconcretiseerd en nader 
uitgewerkt. Het gaat om de volgende verordeningen: 
§ Toeslagenverordening 
§ Reïntegratieverordening 
§ Verordening maatschappelijke participatie 
§ Afstemmingsverordening 
 
De verordening op de klantenparticipatie behoeft niet te worden gewijzigd in het kader van de 
harmonisatie van het beleid. In de Contourennota is reeds aangegeven dat beide gemeenten hun 
eigen vorm van klantenparticipatie behouden. 
 
In dit raadsvoorstel gaan wij in op de verschillen en de gekozen oplossingen. 
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De genoemde verschillen en de harmonisatievoorstellen zijn reeds benoemd in de Contourennota 
“Regionale samenwerking Sociale Zaken gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk”. De 
verordeningen zijn de juridische vertaling van de harmonisatievoorstellen. 
Begin 2007 zal aan u een Beleidsplan worden voorgelegd. In dit Beleidsplan zal met name worden 
ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren en de wijze waarop het 
samenwerkingsverband daarop zal inspelen. Ook worden in het Beleidsplan prestatie-indicatoren 
benoemd.  
 
3. De verordeningen 
In deze paragraaf worden de verordeningen kort toegelicht. Met name wordt ingegaan op de 
wijzigingen in de verordeningen ten opzichte van de verordeningen behorende bij de WWB, welke 
uw raad in 2004 heeft vastgesteld. 
 
Reïntegratieverordening 
De grootste verschillen in de reïntegratieverordening betreffen: 

1. Benadering van de doelgroepen; 
2. artikel 3 reïntegratieverordening 
3. Uitwerking van de premie regelingen in de beleidsregels. 

 
Ad 1: 
In het kader van doelgroepenbeleid zijn door beide gemeenten in de afgelopen jaren keuzes 
gemaakt over de per doelgroep in te zetten instrumenten en middelen. 
 
In Ridderkerk is er sprake van een specifieke doelgroep jongeren zonder startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt. Hiervoor is met ESF geld een speciaal project ontwikkeld. Dit is in Albrandswaard 
een weinig voorkomende doelgroep. De speciale aandacht voor jongeren in Ridderkerk zal de 
komende jaren blijven bestaan.  
 
Daarentegen is er in de gemeente Albrandswaard extra aandacht voor de doelgroep alleenstaande 
ouders in brede zin. Deze doelgroep is wat leeftijd betreft het best bemiddelbaar naar de 
arbeidsmarkt. Deze groep wordt zo snel mogelijk in een reïntegratietraject geplaatst, waarbij wel 
extra middelen voor scholing en het wegnemen van belemmeringen rond kinderopvang etc. 
beschikbaar zijn. Artikel 2 van de verordening is daarom in Albrandswaard afwijkend geformuleerd. 
 
De doelgroep 50 jaar en ouder krijgt in de gemeente Albrandswaard meer aandacht. Hierbij wordt 
sociale activering als instrument ingezet.  
 
Ad 2: 
Voorgesteld wordt om in beide gemeenten uit te gaan van verantwoording via een beleidsplan en 
beleidsverslag. Het beleidsplan en het beleidsverslag zullen door het samenwerkingsverband 
worden opgesteld. 
In de diverse verordeningen wordt bepaald dat het college beleidsregels vast stelt, welke dienen 
ter uitvoering van de verordeningen. Deze beleidsregels kunnen elk jaar vóór 1 december door het 
college worden vastgesteld. 
 
Naast de WWB behoort ook de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) tot het takenpakket van 
Sociale Zaken. Per 1 januari 2008 wordt de WSW gewijzigd. Dit betekent dat in 2007 het beleid 
voor de WSW moet worden aangepast. De beide gemeenten hebben de WSW niet op gelijke wijze 
geregeld. Ridderkerk heeft de WSW met een aantal omliggende gemeenten in een Wgr constructie 
geregeld. Het WSW bedrijf, Drechtwerk, zit in Dordrecht. De gemeente Albrandswaard heeft de 
WSW ingekocht bij de gemeente Rotterdam. Vanwege bestaande contracten is het nog niet 
mogelijk om de WSW gezamenlijk uit te voeren. 
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Ad 3: 
Het streven is zoveel mogelijk het beleid op elkaar af te stemmen. De gemeente Albrandswaard 
heeft een activeringspremie en de gemeente Ridderkerk heeft de inkomstenvrijlating. Als de 
gemeente Albrandswaard de inkomstenvrijlating invoert, heeft dit gevolgen voor het Inkomensdeel 
van de WWB. Als de gemeente Ridderkerk de activeringspremie invoert, zal dit een verschuiving 
van de uitgaven van het inkomensdeel naar het werkdeel geven. 
Voorgesteld wordt om de inkomstenvrijlating af te schaffen en de activeringspremie in te voeren. In 
de beleidsregels betreffende de activeringspremie moet dan wel een extra doelgroep worden 
opgenomen, om de cliënten die nu een inkomstenvrijlating krijgen niet te duperen. Deze doelgroep 
van de activeringspremie zal bestaan uit die klanten, die als gevolg van werkaanvaarding, voor 
tenminste 6 maanden inkomsten uit arbeid ontvangen. De activeringspremie is een bedrag van 
maximaal € 2066,-- dat in één keer dient te worden uitbetaald. In artikel 14 van de verordening is 
overgangsrecht geformuleerd. In Ridderkerk zijn op 1 november 2006 43 klanten die recht hebben 
op inkomstenvrijlating. 
 
Toeslagenverordening 
De beide gemeenten hebben het beleid op elkaar afgestemd. De toeslagenverordening en de 
afstemmingsverordening (inclusief fraudebeleid) zijn op elkaar afgestemd. In 2007 zal gezamenlijk 
beleid voor Hoogwaardig handhaven worden ontwikkeld. Er is een klein verschil in de 
terugvordering en verhaal. In Ridderkerk worden wel wettelijke rente en kosten in rekening 
gebracht. Dit gebeurt in Albrandswaard, behoudens deurwaarderskosten, niet uit 
doelmatigheidsoverwegingen. De beleidsregels zijn in Albrandswaard net iets uitgebreider. 
 
Met het samenwerkingsverband op het gebied van sociale zaken tussen de gemeenten Ridderkerk 
en Albrandswaard is ook harmonisatie van beleid gewenst ten aanzien van het toeslagenbeleid. 
Ten opzichte van de verordening van de gemeente Ridderkerk kent de verordening van 
Albrandswaard meer verlagingen op de uitkering. Er zijn 3 verschillen: 
1. De gemeente Ridderkerk kent geen verlaging van de toeslag op de uitkering in verband 

met inwonende verdienende kinderen, in Albrandswaard kent men deze verlaging wel; 
2. De gemeente Ridderkerk kent in tegenstelling tot de gemeente Albrandswaard geen aparte 

norm voor 21 en 22-jarigen. 
3.  In de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard worden verschillende verlagingen van de 

toeslag op de uitkering toegepast in verband met het ontbreken van woonlasten. 
 
In de nieuwe toeslagenverordening wordt voorgesteld dat de gemeente Ridderkerk zich 
conformeert aan het beleid van de gemeente Albrandswaard ten aanzien van onderdeel 1 en 2. 
Ten aanzien van de toeslag voor inwonende kinderen geldt dat het college het niet redelijk vindt 
dat een huishouden met inwonende kinderen, waarbij in feite sprake is van twee inkomens, geen 
korting op de uitkering krijgt, terwijl in een situatie dat er sprake is van een inkomen uit arbeid van 
een partner er wel een korting op de uitkering plaatsvindt. 
Ten aanzien van de verlaging van de norm voor jongeren is de overweging om een voorstel te 
doen voor aangepaste normen voor 21- en 22- jarigen dat wanneer zij op de arbeidsmarkt komen 
deze jongeren ook een wettelijk minimum loon ontvangen dat is afgestemd op hun leeftijd. 
Wanneer de uitkering niet is afgestemd op hun leeftijd, kan dat hun bereidheid arbeid te 
aanvaarden verminderen.  
 
 Bij punt 3 wordt het huidige beleid van de gemeente Ridderkerk voortgezet, waarbij en verlaging 
van de toeslag met 10% plaatsvindt wanneer de uitkeringsgerechtigde geen woonlasten heeft. 
 
Ad 1) 
Ter toelichting het volgende.  
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De WWB-uitkering is als volgt opgebouwd. Uitkeringsgerechtigden ontvangen de basisnorm en 
daarboven op een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de omstandigheden van de klant. 
In Ridderkerk is het nu zo dat alleenstaanden en alleenstaande ouders bovenop hun standaard 
uitkering een toeslag van 20% ontvangen. Als er anderen in hun woning hun hoofdverblijf hebben, 
geldt een toeslag van 10%, behalve als het gaat om kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen, dan 
is de toeslag 20%. In Albrandswaard wordt geen uitzondering gemaakt voor kinderen, pleeg- en 
stiefkinderen. Dus wordt in alle gevallen waarbij sprake is van inwonenden in een huishouden een 
toeslag gegeven van 10% ipv 20%. Daarop gelden dan wel de volgende uitzonderingen: 
a. kinderen van 18 jaar of ouder met een inkomen van ten hoogste de 50% van de gehuwdennorm; 
b. kinderen van 18 jaar of ouder met alleen studiefinanciering op grond van de Wet 
studiefinanciering 2000; 
c. kinderen van 18 jaar of ouder met alleen een tegemoetkoming op grond van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 
d. een bloedverwant in de tweede graad indien er sprake is van een zorgbehoefte. 
Voorgesteld wordt dit beleid over te nemen in Ridderkerk. Op peildatum 1 november 2006 betreft 
het in Ridderkerk 12 huishoudens waar sprake is van inwonende kinderen. 
 
Ad 2) 
In Ridderkerk zijn per 1 november 2006 17 jongeren van 21- of 22- jaar, die een WWB-uitkering 
ontvangen. 

Afstemmingsverordening 

Fraudebeleid 
In de Contourennota is reeds aangekondigd dat de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk in 
2007 een gezamenlijk fraudebeleid zullen ontwikkelen met als basis de uitgangspunten van 
Hoogwaardig Handhaven. 
 
In de oude verordeningen is er 1 wezenlijk verschil tussen beide gemeenten. In Ridderkerk is er 
geen mogelijkheid een maatregel op te leggen wanneer belanghebbende het 
rechtmatigheidonderzoek -formulier niet tijdig inlevert. Voorgesteld wordt om dit verschil te 
handhaven, totdat de hierboven genoemde voorstellen inzake Hoogwaardig Handhaven gereed 
zijn. 
Verder is sprake van enkele tekstuele wijzigingen die voor beide gemeenten ingevoerd worden. 
 
Verordening Maatschappelijke Participatie 
Het bestaande beleid wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er blijven een aantal verschillen 
over. 
 
De gemeente Albrandswaard heeft apart beleid en beleidsregels voor de doelgroep personen met 
een zak- en kleedgeld uitkering in verband met het voorkomen van een psychiatrisch ziekenhuis en 
gezinsvervangende tehuizen in de gemeente. 
 
De gemeente Albrandswaard kent geen “witgoed” regeling (bijzondere bijstand om niet voor 
duurzame gebruiksgoederen), de gemeente Ridderkerk wel.  
 
De beide gemeenten kennen, na goedkeuring van de raden, vanaf 1 januari 2007 een verordening 
Maatschappelijk Participatie. De verstrekkingen vanuit deze verordeningen zijn inhoudelijk gelijk, 
waarbij Ridderkerk eigen bedragen hanteert, die hoger liggen dan in Albrandswaard.  
 
Bijkomende kosten van schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar komen, op grond van artikel 5 van 
deze verordening, voor vergoeding in aanmerking. Het gaat dan om de kosten die niet onder de 
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Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) onder de 18 jaar vallen. Via het 
onderhavige fonds kunnen kosten zoals de aanschaf of reparatie van een fiets, aanschaf van 
regenpak, schooltas, tekendoos, kosten van schoolreisje, “vrijwillige” bijdrage schoolfonds e.d. 
worden vergoed. De maximale vergoeding bedraagt € 140,00 per kind. Voor de invoering van de 
WWB werd deze vergoeding ook verstrekt in de vorm van categoriale bijstand, maar deze 
mogelijkheid is met de invoering van de WWB komen te vervallen. Met het opnemen van de 
bijdrage voor schoolgaande kinderen in dit fonds is dit probleem opgelost. 

In deze verordening wordt ook een voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten 
opgenomen (artikel 6). Daarmee vervalt de noodzaak om jaarlijks met éénmalige regelingen iets 
voor deze doelgroep te doen. 
Handicaps en chronische ziekten kunnen fysiek, verstandelijk of psychisch van aard 
zijn. De aanwezigheid van langdurige thuiszorg, hulpmiddelen voor wonen/ werk, vervoer, lopen / 
rolstoel, autovoorzieningen en arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% geven een indicatie. Als 
betrokkene een voorziening in het kader van de WMO, AWBZ of een gehandicaptenparkeerkaart 
heeft, kan aangenomen worden dat betrokkene in ieder geval onder de doelgroep valt. Er wordt 
alleen een vergoeding verstrekt als de aanvraag verband houdt met de handicap/ziekte die 
betrokkene heeft. De maximale vergoeding bedraagt € 100,00 per persoon. Inwoners van 
Ridderkerk die tot de doelgroep behoren, kunnen deze bijdrage aanvragen. 
 
De verordeningen zijn zodanig opgezet dat de verschillen zo minimaal mogelijk zijn. 
 
Overgangsrecht 
In de Toeslagenverordening is overgangsrecht opgenomen in artikel 7 voor die klanten, die, als 
gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, een lagere uitkering ontvangen. Het 
voorgestelde overgangsrecht houdt in dat de uitkering in vier stappen, per kwartaal, wordt 
verlaagd. 
In de Reïntegratieverordening is overgangsrecht vastgelegd in artikel 14 voor die klanten voor wie 
de inkomstenvrijlating vervalt. Aangezien de inkomstenvrijlating sowieso een tijdelijk recht is, wordt 
voorgesteld reeds toegekende inkomstenvrijlatingen ongemoeid te laten. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In verband met de procesgang was het niet mogelijk om tijdig een advies te vragen in het kader 
van de klantenparticipatie. Eventuele opmerkingen worden voor de raadsvergadering waarin deze 
verordeningen worden behandeld, meegedeeld, zodat daar bij de bespreking van dit voorstel 
rekening mee gehouden kan worden. 
Het Beleidsplan zal begin 2007 worden opgesteld. De diverse betrokken platforms zullen worden 
gevraagd in dit proces te participeren.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In deze paragraaf zijn de financiële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen voor de gemeente 
Ridderkerk verwoord. 
 
Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand 
De financiële gevolgen van het afschaffen van de inkomstenvrijlating, het invoeren van aparte 
uitkeringsnormen voor 21- en 22- jarigen en het verlagen van de norm voor uitkeringsgerechtigden 
met inwonende kinderen leidt tot een besparing op het Inkomensdeel van de Wet Werk en 
Bijstand. Gelet op de aantallen en de bedragen waar het om gaat zijn de financiële gevolgen 
beperkt. 
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Werkdeel Wet Werk en Bijstand 
De activeringspremies bijwerkaanvaarding worden uit het Werkdeel betaald. Invoering van deze 
premies zal leiden tot hogere uitgaven uit het werkdeel. In de afgelopen jaren is er steeds een 
aanzienlijk overschot geweest op het Werkdeel. De Activeringspremies kunnen uit dat overschot 
worden betaald. 
 
Minimabeleid/Bijzondere bijstand 
De bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen wordt gedekt uit de middelen voor het 
minimabeleid. Het is vooraf lastig aan te geven hoeveel aanvragen er voor deze kosten zullen 
worden gedaan. In de afgelopen jaren is sprake van een onderbesteding van de middelen voor 
bijzondere bijstand. 
 
De bijdrage aan chronisch zieken en gehandicapten is de afgelopen jaren steeds incidenteel 
geregeld. Vanaf 2007 wordt dit structureel beleid. Deze beleidsintensivering kan uit de middelen 
voor minimabeleid worden gefinancierd. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 21 december 2006 
j.w.steeman@ridderkerk.nl /362/HB 
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