gemeente nieuwkoop gemeenteraad

raadsbesluit

onderwerp

e

Voorstel tot het vaststellen van de 1 verordening tot wijziging van de Verordening
Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012.

Gelet op artikel 147 lid 1 en artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 8 eerste lid
onderdeel c. van de Wet werk en bijstand;
overwegende dat, de intrekking van de huishoudinkomenstoets en wijziging van het
gezinsbegrip in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de
verordeningen die hun grondslag vinden in de laatstgenoemde wet aan te passen;
Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11
september 2012;

Besluit
e

Vast te stellen de 1 verordening tot wijziging van de Verordening Toeslagen en
Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van
donderdag 11 oktober 2012, nummer (griffie)

E.R. van Holthe,
griffier

F. Buijserd
voorzitter

Pagina 2 van 3

e

1 verordening tot wijziging van de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet
werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012 vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 11 oktober 2012, nummer 2012/…..
Artikel 1
a) De tekst van de definitie van artikel 1 lid 2 sub b (medebewoner) wordt
ingetrokken en vervangen door: een ieder, behalve het ten laste komend kind en
het thuisinwonende kind van 18 jaar of ouder die een in aanmerking te nemen
inkomen heeft van ten hoogste het normbedrag voor de kosten van
levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet
studiefinanciering 2000 zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 en artikel 26 van de wet;
b) In artikel 1 lid 2 sub f wordt het woord “gezinsnorm” vervangen door:
“gehuwdennorm”.
c) Aan artikel 1 lid 2 wordt sub g toegevoegd met als tekst:
Verzorgingsbehoevende: inwonende bloedverwant in de eerste of tweede graad
die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis (AWBZ-indicatie “Verblijf)”.
d) In artikel 3 lid 2 wordt het woord “gezinsnorm” vervangen door “gehuwden norm”.
e) In artikel 3 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd met als tekst:
De bijstandsnorm wordt verhoogd met een maximale toeslag zoals bepaald in
artikel 25, lid 2 van de Wet, voor de alleenstaande van 23 tot 65 jaar en de
alleenstaande ouder wanneer belanghebbende de zorg heeft voor een
verzorgingsbehoevende.
f)

Artikel 3, lid 3 wordt vernummerd in artikel 3, lid 4.

g) In artikel 3 lid 4 wordt het woord “gezinsnorm” vervangen door “gehuwdennorm”
h) Na artikel 9 wordt toegevoegd een artikel 10 Overgangsrecht, met als tekst: In
afwijking van artikel 9 is deze verordening vanaf 1 januari 2013 van toepassing
op belanghebbenden op wie op grond van artikel 78w lid 1 van de wet de
huishoudinkomenstoets nog tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari
2013 gelden de bepalingen uit de“Verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en
bijstand gemeente Nieuwkoop 2012”.

Artikel 2 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1
januari 2012.
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