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Toelichting:  
Begin oktober is de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand in de Tweede Kamer 
op een aantal fundamentele punten aangepast. De aanpassing van de WWB heeft 
goed duidelijk gemaakt dat deze botte bezuiniging op de bijstand een principiële 
breuk is in de sociale zekerheid. Ouders worden afhankelijk gemaakt van het 
inkomen van hun kinderen. Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. 
Ondanks dat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen, worden aan de raad op dit 
moment voorstellen gedaan om tot aanpassing van de gemeentelijke verordeningen 
te komen, omdat de inwerkingtreding van de gewijzigde wet gepland staat op 
1 januari 2012. Een aantal belangrijke wijzigingen van de wet zijn: 

- Invoering van de gezinsbijstand.  
Er wordt niet alleen rekening gehouden met de middelen van de aanvrager en 
de partner, maar in beginsel met de middelen van alle gezinsleden. Dit leidt 
ertoe dat gezinsleden die nu zelfstandig een uitkering hebben, straks onder de 
gezinsnorm vallen. 

- Wachtperiode van vier weken voor jongeren.  
In deze wachtperiode moet de uitwonende jongere zelf onderzoeken wat zijn 
mogelijkheden zijn voor werk of scholing, voordat aanspraak op ondersteuning 
kan ontstaan. 

- Tegenprestatie naar vermogen.  
Het college wordt bevoegd om mensen met een uitkering te verplichten om 
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten. Deze 
plicht tot tegenprestatie hoeft niet direct samen te hangen met 
arbeidsinschakeling. 

 
Verder heeft de wet gevolgen voor onder meer de vrijlating van inkomen voor 
alleenstaande ouders, de inkomensgrens ten aanzien van het gemeentelijk 
minimabeleid en de verblijfsduur in het buitenland. 
  
De PvdA meent dat het ontbreken van antwoorden op cruciale vragen over de 
betekenis van de wet, de definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer en de 
gevolgen daarvan voor de gemeentelijke organisatie en de inwoners een probleem is 
en meent dat het in uitvoering nemen van de wetswijziging op 1 januari 2012 voor 
elke gemeente onmogelijk is.  



 
Zie ook nog recente berichten over de inzet van de Eerste Kamer die wellicht de 
plannen weer aanpast en wil versoepelen: http://www.nu.nl/politiek/2677078/senaat-
wil-versoepeling-bijstandsplannen.html 
 
 

Vragen: 
1. Wat is uw opvatting over de aanscherping WWB en heeft u in kaart welke 

gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke organisatie en de inwoners?  
2. Bent u wel in staat is om de wijzigingen per 1 januari door te voeren? 

 

 
Ondertekening, 
 
PvdA Fractie, 
Michael Yap 
 

 

 


