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Onderwerp : 

  
2e Wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 2009 

B&W vergadering : 25 januari 2011 
Dienst / afdeling : SE/WI/JZ&SR 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Op 3 maart 2009 is door de gemeenteraad van Helmond vastgesteld de Verordening toeslagen en 
verlagingen WWB Helmond 2009.  
Op 11 november 2010 heeft de raad met betrekking tot product 602 ‘Toeslag WWB (Wet Werk en Bijstand)’ 
besloten om de toeslag van 10 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande in wiens woning een 
ander zijn hoofdverblijf heeft, te verlagen naar 7 procent. 
Gelet op de systematiek die zit achter de hoogte van de toeslag op grond van artikel 25 WWB bij een 
alleenstaande (doordat kosten gedeeld kunnen worden kan er volstaan worden met een lagere toeslag), is 
deze ook gelijk aan de hoogte van de toeslag op grond van artikel 25 WWB bij een alleenstaande ouder in 
wiens woning een ander zijn hoofdverblijf heeft. Ook in dat geval kunnen namelijk kosten gedeeld worden 
met een ander en daarom is een verlaging van de toeslag op zijn plaats. Ook bij een alleenstaande ouder 
wordt de toeslag dan verlaagd van 10 procent naar 7 procent. 
De systematiek van de toeslag op grond van artikel 25 WWB is het spiegelbeeld van de systematiek van een 
verlaging van de norm op grond van artikel 26 WWB bij gehuwden in wiens woning één ander zijn 
hoofdverblijf heeft. Ook in dat geval kunnen namelijk kosten gedeeld worden met een ander en daarom is 
een verlaging op zijn plaats. Ook bij gehuwden wordt de verlaging dan verhoogd van 10 procent naar 13 
procent. 
Voor cliënten die reeds op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze tweede wijziging van de 
verordening een WWB-uitkering ontvangen naar de norm alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden 
geldt een gewenningsperiode. Voor deze cliënten die een uitkering ontvangen naar de norm alleenstaande 
of alleenstaande ouder wijzigt de toeslag van 10 procent naar 7 procent pas op 1 juli 2011. Voor de cliënten 
die een uitkering ontvangen naar de norm gehuwden wijzigt de hoogte van de verlaging van 10 procent naar 
13 procent ook op 1 juli 2011. 
Naar aanleiding van het besluit van de raad van 11 november 2010 wordt deze verordening op onderdelen 
aangepast. 
In verband hiermee is er een aanpassing van de verordening zoals genoemd in de onderdelen A, B, C en D. 
 
Wij stellen u voor om de 2

e
 wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 2009 vast 

te stellen. 
 
Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage 
worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.                 A.A.M. Marneffe RA. 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 januari 2011 
gelet op de bepalingen van de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk en bijstand (WWB); 
 
 
besluit:  
vast te stellen de tweede wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 
2009.  
 
 
Artikel I 
De Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 2009 wordt gewijzigd als volgt: 
 

A. Het tweede lid van artikel 3 ‘Toeslagen’ wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 De toeslag bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 7 procent van de 
 gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning een ander zijn 
 hoofdverblijf heeft. 
B. Aan artikel 3 ‘Toeslagen’ wordt een vierde lid toegevoegd en komt te luiden: 
 Voor de alleenstaande en alleenstaande ouder die op de dag voor de datum van 
 inwerkingtreding van de tweede wijziging van de verordening een toeslag ontvangt als  
 bedoeld in het tweede lid, bedraagt deze toeslag 10 procent van de gehuwdennorm tot het 
 tijdstip waarop het recht op algemene bijstand beëindigd wordt maar uiterlijk tot 1 juli 2011. 
C. Het eerste lid van artikel 4 ‘Verlaging gehuwden’ wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 De verlaging bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 13 procent van de gehuwdennorm voor 
 gehuwden in wiens woning één ander zijn hoofdverblijf heeft. 
D. Aan artikel 4 ‘Verlaging gehuwden’ wordt een vierde lid toegevoegd en komt te luiden: 
 Voor gehuwden bij wie op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de tweede wijziging van 
 de verordening een verlaging plaatsvindt als bedoeld in het eerste lid, bedraagt deze verlaging 10 
 procent van de gehuwdennorm tot het tijdstip waarop het recht op algemene bijstand beëindigd 
 wordt maar uiterlijk tot 1 juli 2011. 
 

Artikel II 
Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 maart 2011.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
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Toelichting: 
 
Wijzigingen in de Artikelsgewijze toelichting op de verordening 
 
1. In de 3

e
 zin van de 3

e
 alinea van de toelichting op artikel 3 ‘Toeslagen’ wordt de zinsnede ’10 procent 

van de gehuwdennorm’ gewijzigd in ‘7 procent van de gehuwdennorm’. 
2. In de 6

e
 zin van de toelichting op artikel 4 ‘Verlaging gehuwden’ wordt de zinsnede ’10% van de 

gehuwdennorm’ gewijzigd in ‘13% van de gehuwdennorm’. 
 


