
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. :22 april 2013 

Besluit nummer : RB13.0019 

Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Tweede Verordening tot wijziging van de 
Toeslagenverordening WWB 2012-2 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO13.0025 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 19 maart 2013; 

gelezen het advies van de Cliëntenadviesraad WWB; 

gelet op artikel 147, eerste en derde lid en artikel 108, tweede lid, Gemeentewet, artikel 8, eerste fid onder b en 
c Wet werk en bijstand, 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 15 
april 2013; 

vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Toeslagenverordening WWB 2012-2 

Artikel E 
Artikel 2 (Categorieën), lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
2. De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar 

jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Artikel II 
Artikel 3 (Toeslagen), lid 4 aanhef en onder b, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
b. een inwonend niet-studerend kind van 18 tot 23 jaar die een in aanmerking te nemen inkomen heeft van 

ten hoogste het normbedrag genoemd in artikel 21, lid a of b, van de wet. 

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug 
vanaf 1 januari 2013 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 22 april 2013. 

besluit: 

voorzitter 
Koen Schuiling 

7 

mr. drs. M isman 

1 

griffier 
mr. drs. M 



TOELICHTING 

Algemeen 
Per 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioengerechtigde leeftijd in werking getreden. Hierdoor ligt 
de pensioengerechtigde leeftijd niet meer op 65 jaar, maar wordt in stappen verhoogd. Invoering van deze wet 
maakt het noodzakelijk om de Toeslagen verordening WWB 2012-2 hierop aan te passen. 

Tevens dient het artikel over de toeslagen voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder van de 
Toeslagenverordening WWB 2012-2 te worden aangepast. 

Artikel I 
In artikel 2 van de Toeslagenverordening WWB 2012-2 is vastgelegd op welke categorieën belanghebbenden 
de bepalingen van de verordening van toepassing zijn. In artikel 2 lid 2 van de Toeslagenverordening WWB 
2012-2 is vastgelegd dat de bepalingen in de verordening gelden voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder 
maar jonger dan 65 jaar. In aansluiting op de Wet verhoging AOW- en pensioengerechtigde leeftijd wordt jonger 
dan 65 jaar vervangen door jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Artikel II 
In artikel 3 van de Toeslagenverordening WWB 2012-2 is geregeld dat de toeslag op grond van artikel 25 van 
de wet 20% van het minimumloon bedraagt voor de alleenstaande of de alleenstaande ouder, in wiens woning 
geen ander zijn hoofdverblijf heeft. 

In het vierde lid onder b is opgenomen dat een inwonend niet-studerend kind van 18 jaar ouder die een in 
aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste het normbedrag genoemd in artikel 21, lid a of b, van de 
wet niet aangemerkt wordt als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. In dit artikel is verzuimd 
aan te geven dat het hier om een inwonend niet-studerend kind van 18 jaar tot 23 jaar gaat. 

In de toelichting bij de betreffende verordening is wel aangegeven dat bij een inwonend kind van 23 jaar of 
ouder de hoogte van het inkomen niet meer van belang is, omdat het uitgangspunt is dat elk persoon van 23 
jaar of ouder in ieder geval een inkomen kan verwerven van minimaal de rijksnorm van een alleenstaande plus 
10% gemeentelijke toeslag. Artikel 3 lid 4 onder b van de Toeslagenverordening WWB 2012-2 wordt daarom 
aangepast. De toelichting op dit artikel was reeds correct en blijft verder ongewijzigd. 
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