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ONDERWERP
Vaststellen van de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' en deze met terugwerkende kracht in
werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Door de inwerkingtreding van de "Verzamelwet SZW 2013" (hierna Verzamelwet) per 1 juli 2013 is
het niet langer mogelijk om de langdurigheidstoeslag met terugwerkende kracht te verstrekken.
De langdurigheidstoeslag is een uitkering die wordt verstrekt aan minima zonder zicht op
inkomensverbetering die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben.
Daarnaast is ook in de Verzamelwet geregeld dat herziening of intrekking van de uitkering bij het
schenden van de inlichtingenplicht een verplichting is. Tot 1 juli 2013 was dit een bevoegdheid.
Onder schending van de inlichtingenplicht wordt verstaan het niet tijdig, onjuist of onvolledig
voldoen aan de verplichting om inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de hoogte of
het recht op uitkering.
Door deze wetswijzigingen dienen een verordening en een tweetal beleidsregels aangepast te
worden.
PROBLEEMSTELLING
De Verzamelwet brengt met zich mee dat de 'verordening langdurigheidstoeslag Weert 2012'
gewijzigd dient te worden. Dit vindt plaats door middel van de Verordening Verzamelwet SZW 2013
(zie bijlage 1).
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door de wetswijziging is het niet langer mogelijk om langdurigheidstoeslag met terugwerkende
kracht te verstrekken. Bij de categoriale bijzondere bijstand geldt al enige jaren dezelfde bepaling.
In de ‘verordening categoriale bijzondere bijstand Weert 2012’ is daarom, als invulling van het
wettelijke verbod om met terugwerkende kracht bijstand te verstrekken, bepaald dat aanvragen
uitsluitend gehonoreerd worden indien zij gedurende het jaar zelf of gedurende het eerste kwartaal
van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag ziet, worden ingediend. Met andere woorden:
een aanvraag voor 2012 kan heel 2012 worden ingediend, maar ook in het eerste kwartaal van
2013. In de praktijk blijkt dit goed uitvoerbaar.
Vandaar wordt voorgesteld om dezelfde werkwijze toe te passen bij de langdurigheidstoeslag.
COMMUNICATIE
De Weerter minima en intermediairs zullen door middel van het sociaal journaal worden
geïnformeerd over de wetswijziging.
Het Cliënten Platform Minima is advies gevraagd over de voorgestelde aanpassing van de
verordening langdurigheidstoeslag. Het Cliënten Platform Minima heeft op 23 september 2013 een
positief advies uitgebracht ten aanzien van het voorstel. De tekst van het volledige advies is
opgenomen als bijlage 2.
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EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Geen.
VOORSTEL COLLEGE

De raad adviseren de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te stellen en deze met
terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 juli 2013 (bijlage 1).
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

besluit:
de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in
werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

