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E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 
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Onderwerp:  Vaststellen Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 - 2 

 
Gevraagd besluit: 
De Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 20112 – 2 vast te stellen 
 
 
Publiekssamenvatting 
Op 19 december 2011 heeft de gemeenteraad van Den Helder de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 
2012 vastgesteld. Deze veordening bevat geen bepaling over het opleggen van een maatregel indien iemand 
met een IOAW- of een IOAZ-uitkering niet of onvoldoende medewerking verleent aan het uitvoeren van de 
tegenprestatie. Door de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 - 2 vast te stellen wordt deze omissie 
hersteld. 
 
In de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ  is vastgelegd welke maatregelen kunnen worden opgelegd bij 
het niet nakomen van de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde verplichtingen. Een 
maatregel houdt in dat de uitkering verlaagd kan worden, maar dat er ook maatwerk geleverd kan worden bij 
het verlagen van de bijstand.  
 
 
Inleiding 
Op 19 december 2011 heeft de gemeenteraad van Den Helder de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 
2012 vastgesteld. Deze veordening bevat geen bepaling over het opleggen van een maatregel indien iemand 
met een IOAW- of een IOAZ-uitkering niet of onvoldoende medewerking verleent aan het uitvoeren van de 
tegenprestatie. Door de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 - 2 vast te stellen wordt deze omissie 
hersteld. 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 – 2 kan op een juiste wijze uitvoering 
gegeven aan de tegenprestatie naar vermogen. 
 
 
Kader  Op 19 december 2011 heeft de gemeenteraad van Den Helder de Afstemmingsverordening IOAW en 

IOAZ 2012 vastgesteld. Dit was toen noodzakelijk door de aanscherping van de Wet werk en bijstand 
(WWB) per 1 januari 2012 en het samenvoegen van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en de WWB.   De mogelijkheid om een tegenprestatie te vragen is opgenomen in artikel 9 “Plicht tot 
arbeidsinschakeling en tegenprestatie” van de WWB, artikel 37 “Rechten en plichten” van de IOAW en 
de IOAZ. 

 
 
Argumenten 
In de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 is geen bepaling opgenomen over het opleggen van een 
maatregel indien iemand met een IOAW- of een IOAZ-uitkering niet of onvoldoende medewerking verleent aan 
het uitvoeren van de tegenprestatie. Door de Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 - 2 vast te stellen 
wordt deze omissie hersteld. 
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De wijziging is als volgt: 
 
Artikel 5 Tweede categorie 
Er is een toevoeging gedaan bij lid 1 onder d. De toegevoegde tekst is hetzelfde als de tekst over de 
tegenprestatie in de Afstemmingsverordening WWB 2012. 
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De verordening is ter advisering voorgelegd aan de Cliëntenadviesraad WWB. In zijn vergadering van 3 
september 2012 heeft de CAR zijn advies uitgebracht. 
 
 
Financiële consequenties 
Het vaststellen van deze verordening heeft geen financiële consequenties. 
 
 
Communicatie 
Nadat de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden wordt dit bekend gemaakt op de 
Stadsnieuwspagina, wordt de verordening op de website van de gemeente Den Helder geplaatst en ligt het 
gedurende een maand ter inzage bij het Klant Contact Centrum. 
 
 
Realisatie 
Na publicatie op de Stadsnieuwspagina in het Helders Weekblad treedt de verordening met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 1 januari 2012. 
 
 
 
Den Helder, 14 augustus 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


