Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;
gelet op de artikelen 20, 21, 22a, 27 en 28 van de Participatiewet;
overwegende dat het college beleidsregels wil vaststellen waarin wordt geregeld in welke situaties
een aanpassing van de algemene bijstand van toepassing is;
B E S L U I T:
vast te stellen de “Beleidsregels aanpassing algemene bijstand Participatiewet 2015 gemeente
Heerde”.
Artikel 1. Begrippen
Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven,
hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.
1.
Schoolverlater; degene die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een
beroepsopleiding waarvoor aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet
studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten
op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
2.
Woonkosten;
a. Indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs als bedoeld in de
Wet op de huurtoeslag;
b. Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som
van de verschuldigde hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de
woning te betalen zakelijke lasten en een naar de omstandigheden vast te stellen bedrag
voor onderhoud;
c. Indien de inwonende kostgeld betaalt, het aantoonbare bedrag per maand aan kostgeld.
Artikel 2. Doelgroep
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze
beleidsregels alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd zijn.
Artikel 3. Verlaging algemene bijstand bij ontbreken woonkosten
1. De verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten als bedoeld in artikel 1 onder 2 bedraagt
20 procent van de gehuwdennorm.
2. Er vindt geen verlaging van de algemene bijstand plaats wanneer de uitkering is berekend met
toepassing van de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet.
Artikel 4. Verlaging algemene bijstand schoolverlaters
1.
De verlaging voor schoolverlaters bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm gedurende zes
maanden, gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging van de aanspraak op
studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten.
2.
Er vindt geen verlaging van de algemene bijstand plaats wanneer de uitkering is berekend met
toepassing van de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet.
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Artikel 5. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel indien
toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met
1 januari 2015 en kan worden aangehaald als: “Beleidsregels aanpassing algemene bijstand
Participatiewet 2015 gemeente Heerde”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Heerde
op 17 maart 2015,
secretaris,

burgemeester,
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ALGEMENE TOELICHTING
Aanleiding beleidsregels
Door het vastleggen van specifieke normen in de artikelen 21 en 22 van de Participatiewet en de
introductie van de kostendelersnorm in artikel 22a van diezelfde wet, is vanaf 1 januari 2015 de basis
vervallen om een toeslag of verlaging toe te passen. De “Toeslagenverordening WWB 2013 gemeente
Heerde” wordt van rijkswege ingetrokken en geldt in de overgangsperiode tot 1 juli 2015 alleen voor
bestaande situaties.
Praktisch gezien betekent dit het volgende:
 Een alleenstaande of alleenstaande ouder die de woonkosten niet met een ander deelt (of
uitsluitend met personen die niet meetellen voor de kostendelersnorm), krijgt 70% van de
gehuwdennorm;
 De verhoging van de uitkering van een alleenstaande of alleenstaande ouder die de woonkosten
niet met een ander kan delen, verdwijnt. De norm in artikel 22 Participatiewet is hierbij bepalend;
 De verlaging voor gehuwden die de woonkosten kunnen delen, verdwijnt. Dit wordt verweven in
de toe te passen kostendelersnorm;
 De verlaging voor 21- en 22-jarigen verdwijnt. De norm in artikel 21 Participatiewet is hierbij
bepalend.
Door de intrekking van de Toeslagenverordening is daarmee niet langer de aanpassing van de norm
voor schoolverlaters en de aanpassing van de norm vanwege het ontbreken van woonkosten
geregeld. Het is wel mogelijk om hiervoor gemeentelijk beleidsregels vast te stellen. Hiervan wordt
met deze beleidsregels gebruik gemaakt.
ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 1. Begrippen
Belangrijk is om eenduidig te bepalen wie als schoolverlater is aan te merken. In combinatie met
artikel 3 waar een termijn van zes maanden gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging van de
aanspraak op studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten
wordt aangehouden, is iemand na die zes maanden dus niet langer als schoolverlater aan te
merken.
Om discussie over het wel of niet hebben van woonkosten te vermijden, is exact beschreven wat
hieronder moet worden verstaan. Wanneer deze vormen van woonkosten ontbreken, is er geen
sprake van woonkosten en is een verlaging van de norm met 20% van de gehuwdennorm dus het
gevolg. In de uitvoeringspraktijk betekent dit dat er óf wel een korting en dan alleen met 20% moet
plaats vinden óf geen korting en niets daar tussenin.
Artikel 2. Doelgroep
Voor personen beneden de 21 jaar en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd gelden afzonderlijke
normen. Vandaar dat in de situatie dat een van de echtgenoten niet tot de doelgroep behoort, deze
beleidsregels niet van toepassing zijn.
Artikel 3. Verlaging algemene bijstand bij ontbreken woonkosten
Ontbreken de woonkosten zoals bedoeld in artikel 1 onder 2, dan wordt gedurende de tijd dat
daarvan sprake is een korting van 20% van de gehuwdennorm toegepast.
Er vindt geen verlaging plaats wanneer de kostendelersnorm wordt toegepast. Bij deze berekening
wordt immers als rekening gehouden met andere inwonenden.
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Artikel 4. Verlaging algemene bijstand schoolverlaters
Veelal doet een schoolverlater direct aansluitend op de beëindiging van de studie een beroep op
bijstand. Gebeurt dat niet, dan heeft dit consequenties voor de duur van de verlaging. Komt de
voormalige student bijvoorbeeld pas na 4 maanden, dan kan de verlaging als schoolverlater in dat
geval nog maximaal 2 maanden gelden.
Sowieso vindt geen verlaging plaats wanneer de kostendelersnorm wordt toegepast. Bij deze
berekening wordt immers als rekening gehouden met andere inwonenden.
Artikel 5. Hardheidsclausule
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.
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