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(Publieks)samenvatting
Vanaf 1 januari 2010 is de gemeente volledig financieel verantwoordelijk voor twee loonvervangende
voorzieningen op het minimum niveau: de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemer (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Tot die datum konden de kosten bij
het rijk worden gedeclareerd. Gelijkertijd heeft de gemeente ook beleidsmatig meer
verantwoordelijkheid gekregen. De wet schrijft voor dat de gemeenteraad voor 1 juli 2010 twee
verordeningen moet hebben vastgesteld op het gebied van handhaving en het treffen van maatregelen.
De vast te stellen verordeningen sluiten volledig aan bij vergelijkbare verordeningen ingevolge de
Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ).
Voorgesteld besluit
1. Per 1 juli 2010 vast te stellen:
a. de Maatregelenverordening IOAW / IOAZ 2010 gemeente Velsen en;
b. de Handhavingsverordening WWB. WIJ, IOAW en IOAZ 2010 gemeente Velsen;
2. Gelijktijdig in te trekken:
-de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 2010 gemeente
Velsen.

Inleiding
De IOAW en de IOAZ bieden een inkomensgarantie op het minimum aan oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte ex-werknemers die het hele WW-traject hebben doorlopen en aan gewezen
zelfstandigen. Ultimo maart 2010 zijn er in Velsen 29 IOAW-gerechtigden en 3 IOAZ-gerechtigden.
Deze wetten dateren uit de tachtiger jaren van de 20 ste eeuw. Tot 1 januari 2010 konden de
uitkeringskosten voor de IOAW en de IOAZ voor 75% worden gedeclareerd bij het rijk. Voor de
overige 25% ontvingen we een budget. Met de inwerkingtreding van de BUIG (zie voor uitleg van de
afkortingen hierna bij kader) is de financiering gewijzigd. De middelen voor de IOAW/Z zijn
gebundeld met het WWB-inkomensdeel, waardoor er nu één budget is voor de bekostiging van de
uitkeringen.
Het doel is gemeenten te prikkelen om uitkeringsgerechtigden evenals bij de WWB zoveel mogelijk
te laten uitstromen naar werk. In Velsen deden wij dat al. Daarvoor zetten we de reintegratiemiddelen in die we ook bij andere uitkeringen toepassen (WWB en WIJ). Dat doen we met
het benodigde maatwerk.
Bij meer financiële verantwoordelijkheid past een grotere beleidsvrijheid voor gemeenten. Om die
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reden is een aantal verplichtingen voor gemeenten in het kader van de IOAW/Z afgeschaft of
omgezet in bevoegdheden. Zo zijn de verplicht voorgeschreven heronderzoeken afgeschaft en is
terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen geen verplichting maar een bevoegdheid.
De gemeentelijke beleidsvrijheid moet onder meer vorm krijgen via door de wet voorgeschreven
verordeningen voor het opleggen van maatregelen en het bestrijden van fraude. Deze verordeningen
moeten per 1 juli 2010 in werking treden.
Bij de vormgeving van de verordeningen is zeer nauw aangesloten bij de verordeningen over deze
onderwerpen die de raad al in het kader van de WWB en de Wet investeren in jongeren (WIJ) heeft
vastgesteld.

Kader
1. Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG).
2. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW).
3. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ).
4. Wet werk en bijstand (WWB).

Argumenten
Aansluiten bij bestaand beleid
De IOAW en de IOAZ vertonen veel overeenkomsten met de WWB en de WIJ. Het gaat in alle
gevallen om regelingen die een inkomensgarantie op het minimum bieden in combinatie met een reintegratieopdracht. Het is consistent om voor deze wetten eensluidend beleid vast te stellen.
Toelichting verordeningen
Het gaat te ver om in dit voorstel de inhoud van de verordeningen te bespreken. De toelichting bij
bijgevoegde verordeningen geeft duidelijkheid.
Gecombineerde verordening
De Handhavingsverordening bevat algemene bepalingen over het tegengaan van fraude en over
terugvordering en verhaal. Deze zijn voor alle vier de wetten gelijkluidend. Daarom is gekozen voor
een gecombineerde verordening. Dat betekent dat de thans werkende verordening voor WWB en WIJ
moet worden ingetrokken.
De Maatregelenverordening leent zich minder voor een combinatie omdat de IOAW en IOAZ op
detailniveau iets anders geformuleerd zijn. Daarmee is in de tekst rekening gehouden.
Bevoegdheid college
De raad stelt in de verordeningen de hoofdlijn van het beleid vast en geeft het college de bevoegdheid
nadere regels vast te stellen die nodig zijn voor een goede uitvoering. Dat doet het college voor 1 juli
2010 en de raad wordt hierover geïnformeerd. Ook deze uitvoeringsregels zullen of gecombineerd
worden met of in overeenstemming zijn met de regels voor WWB en WIJ.

Financiële consequenties
Gelet op het relatief geringe aantal mensen dat van deze regelingen gebruik maakt, zijn de financiële
risico’s beperkt. De uitkeringskosten worden opgevangen binnen het gebundelde budget (het
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inkomensdeel).

Realisatie
Communicatie
De verordeningen worden voorgelegd aan de Cliëntenraad.
Na vaststelling zullen ze op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Evaluatie
In het Verslag Werk en Inkomen dat het college jaarlijks vaststelt, wordt ook aandacht besteed
aan de IOAW en de IOAZ.

Velsen, 13-04-2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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