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Uitvoering motie PvdA inkomensnorm bijzondere bijstand 

Geachte heer Menke, 

Op 3 november 2011 heeft uw fractie een motie ingediend betreffende de inkomensnorm bijzondere 
bijstand. De motie is destijds aangehouden en in onze handen gesteld met de toezegging van de wethouder 
dat, indien wettelijk mogelijk, gehandeld zou worden volgens de motie. Tijdens de raadsvergadering van 21 
maart 2013 heeft uw fractie naar de stand van zaken gevraagd met betrekking tot de toezegging. Hieronder 
treft u onze beantwoording aan. 

De aangenomen motie luidde: 
Indien wettelijk mogelijk de regeling inkomensnorm Wet werk en bijstand als volgt toe te passen: 

• Indien de regeling in 2013 ingaat, voor het jaar 2012 de 120%-norm te blijven toepassen; 
• Indien de regeling in 2012 ingaat, zo mogelijk de overgangsregeling toe te passen. 

De portefeuillehouder heeft destijds toegezegd dat, indien wettelijk mogelijk, de motie zou worden 
uitgevoerd. 

Daarna is gebleken dat de wetgever de nieuwe regeling voor de 110% inkomensgrens al op 1 januari 2012 
heeft laten ingaan. Alle gemeenten in Nederland waren vanaf dat moment wettelijk verplicht deze wijziging 
op de regeling, voor zowel de langdurigheidtoeslag als de categoriale bijstand, uit te voeren. 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft dit conform gedaan. Twee gemeenten in Nederland hebben dit niet 
gedaan en zijn hiervoor berispt door het ministerie. 

De overgangsregeling die in de motie genoemd wordt, heeft niet bestaan. De invoering diende vanaf 1 
januari 2012 te geschieden. Voor de zekerheid is er wel navraag gedaan bij de vaste gemeentelijke adviseur 
Schulinck over de mogelijkheden, maar deze mogelijkheden waren niet aanwezig. 

Enige verwarring zou kunnen zijn ontstaan door de aankondiging van een overgangsregeling die van kracht 
zou worden bij de invoering van de huishoudentoets die in het kader van de voorgenomen Wet werken naar 
vermogen (Wwnv). Daarvan is binnen de gemeente besloten dat deze toets pas per 1 juli 2012 zou worden 
ingevoerd bij de afhandeling van de langdurigheidstoeslag en categoriale regelingen. Dit is echter niet nodig 
gebleken omdat de Wwnv niet is ingevoerd. 



Wij gaan er vanuit dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met onze beleidsmedewerker Wmo Laura Werger, e-mail: l.weraer(3)oude-ijsselstreek.nl, 
telefoonnummer (0315) 292 292. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

-

V 
secretaris 

De heer J.P.M. Alberse 
burgemeester 


