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Onderwerp:  Wijziging Verordening Langdurigheidstoeslag 2010 

 
Gevraagd besluit: 
Vastellen van de gewijzigde Verordening langdurigheidstoeslag 2010 
 
Inleiding en aanleiding 
In verband met een wijziging in de Toeslagenwet (TW) per 2010 komen uitkeringsgerechtigden van het UWV, 
waarvan het inkomen onder het sociale minimum ligt en dat aangevuld wordt met een toeslag op grond van de 
TW, niet (meer) in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. Met de TW-toeslag wordt het norm inkomen 
voor de berekening van de langdurigheidstoeslag overschreden. Het gaat om minieme bedragen op jaarbasis. 
Inmiddels heeft de Commissie Bezwaarschriften WWB daarover een standpunt ingenomen en aan het college 
geadviseerd. In voorkomende gevallen (bij combinatie van inkomen onder het sociale minimum en aanvulling 
met een toeslag Toeslagenwet) wordt een langdurigheidstoeslag verstrekt onder aftrek van de 
inkomensoverschrijding.  
De fractie van GroenLinks heeft een motie met dezelfde strekking ingediend en deze is aangehouden in 
afwachting van aanpassing van de Verordening langdurigheidstoeslag. 
 
Beoogd resultaat 
Optimalisering van de huidige verordening. 
 
Kader 
Wet werk en bijstand 
 
Argumenten / alternatieven 
Zie onder inleiding en aanleiding.  
 
Financiële consequenties 
De inschatting dat het om een kleine groep gaat waardoor de uitgaven beperkt zijn. 
 
Juridische consequenties 
Verordening wordt aangepast en door raad vastgesteld. 
 
Communicatie 
In voorlichting aan de doelgroep wordt de wijziging mede opgenomen. 
 
De Cliëntenadviesraad WWB & WIJ hebben positief geadviseerd. In voorkomende gevallen een toeslag 
verstrekken onder aftrek van de overschrijding van het inkomen op jaar basis. 
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Aanpak / uitvoering 
Uitvoering ligt bij de afdeling Publiekszaken, domein Werk en Inkomen. De Verordening werkt terug tot  
1 januari 2010. 
 
Den Helder, 19 oktober 2010. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


