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Onderwerp : Beleidsregels verlaging uitkeringen Participatiewet Haren 
2015 en Toeslagenverordening Wet werk en Bijstand 
Gemeente Haren 2013 
 

Bijlage(n) : Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Door inwerking treding van de Participatiewet komt de Toe-
slagenverordening Wet werk en bijstand 2013 te vervallen. 
Voor de verlaging van de uitkeringen heeft het college met 
ingang van 1 januari 2015 nieuwe beleidsregels vastge-
steld. In verband met het overgangsrecht dient de Toesla-
genverordening Wet werk en bijstand 2013 met ingang van 
1 juli 2015 te worden ingetrokken. 

   

Voorgestelde beslissing : De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 met 
ingang van 1 juli 2015 in te trekken.  
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Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierdoor komt met in-
gang van 1 januari 2015 de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Haren 2013 te ver-
vallen. Door de Toeslagenverordening kon het college in beperkte mate invloed uitoefenen 
op de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Deze beleidsruimte zorgde er in de prakti jk voor 
dat er tussen gemeenten onderling in bepaalde gevallen inkomensongelijkheid ontstond. De 
wetgever vond dit geen gewenste situatie en heeft getracht dit in de nieuwe wet weg te 
noemen. De oude constructie waarbij de uitkering was gebaseerd op een vaste uitkerings-
norm met toeslagen en verlagingen die pasten bij de woon-/leefsituatie is vervangen door 
een normensystematiek met drie opties: 
• Alleenstaandennorm = 70% van het wetteli jk minimumloon 
• Echtparennorm   = 100% van het wetteli jk minimumloon 
• Kostendelersnorm  = norm afhankeli jk van het aantal kostendelers 

 
De alleenstaande oudernorm komt als gevolg van de wet hervorming kindregelingen volledig 
te vervallen, de alleenstaande ouder kri jgt de alleenstaandennorm. De inkomensterugval die 
hierdoor ontstaan wordt grotendeels gecompenseerd door toekenning van de alleenstaande 
ouderkop als toevoeging op het kindgebonden budget. Dit budget en de toevoeging ontvangt 
de alleenstaande ouder van de Belastingdienst. 
 
Binnen de nieuwe Participatiewet kan het college uitsluitend nog beleid voeren op de verla-
ging van de uitkeringen met betrekking tot de woonsituatie (art ikel 27 van de Participatie-
wet) en de schoolverlaters (art ikel 28 van de Participatiewet). In de Beleidsregels verlaging 
uitkeringen Participatiewet Haren 2015 is het beleid op dit terrein met ingang van 1 januari 
2015 geformuleerd. 
 
Vanaf 1 januari 2015 vervalt voor de gemeenteraad de verplichting om een Toeslagenveror-
dening vast te stellen. De huidige Toeslagenverordening bli jf t  gelden tot 6 maanden na de 
dag van inwerkingtreding van de Participatiewet (overgangsrecht – art ikel 78z, l id 6 
Participatiewet). Met ingang van 1 juli 2015 vervalt de Toeslagenverordening van rechtswe-
ge. Intrekking van deze verordening is dus niet nodig. Van overheidswege wordt echter ge-
adviseerd dit voor alle duideli jkheid wel te doen. Wij adviseren u daarom de Toeslagenver-
ordening Wet werk en bijstand Haren 2013 met ingang van 1 juli 2015 in te trekken. 
 
Haren, 10 november 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


