
Gemeente Woerden 
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gemeente 
WOERDEN 

Onderwerp: H a n d h a v i n g s v e r o r d e n i n g W W B , I O A W en I O A Z g e m e e n t e W o e r d e n 
2 0 1 3 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 3 december 2013 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op: 
• artikel 8 a van de Wet werk en bijstand; 
• artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers; 
• artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen; 
• bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeente wet. 

b e s l u i t : 

1. de Handhavingsverordening W W B , IOAW en IOAZ gemeente Woerden 2013 vast te stellen; 
2. de Handhavingsverordening W W B , IOAW en IOAZ gemeente Woerden 2010 in te trekken; 
3. een technische wijziging van de Maatregelenverordening 2013 vast te stellen. Uit de aanhef van 

artikel 7 moet de zinsnede worden verwijderd: "de verplichtingen op grond van artikel 30c, 
tweede en derde lid wet SUWI". 

Artikel 1 - Begripsomschrijving 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. wet: Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 
b. Handhaven: bewerkstelligen dat de wet wordt nageleefd. 
c. Fraude: het niet (tijdig) mededelen van alle feiten en omstandigheden waarvan het voor de 
belanghebbende redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze informatie van invloed kan zijn op 
zijn het recht, de hoogte of de duur van de uitkering. 
d. Misbruik: het verwijtbaar ontvangen van een uitkering in strijd met de wettelijke voorschriften. 
e. Oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet, maar in 
strijd met of buiten de bedoeling die bij de totstandkoming van die wet heeft bestaan. 
f. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden. 
g. Raad: de gemeenteraad van de gemeente Woerden. 

2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, 
hebben dezelfde omschrijving als in de W W B , IOAZ, IOAW en de Awb (Algemene wet 
bestuursrecht). 
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Artikel 2 - Opdracht aan het college 

1. Het college zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet en treft 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de 
wet. 

2. Het college stelt ter nadere uitvoering van het eerste lid een handhavingsbeleidsplan en 
beleidsregels vast. 

Artikel 3 - Handhavingsbeleidsplan en beleidsregels 
1. Het handhavingsbeleidsplan bevat tenminste: 

a. De visie van het college op handhaving, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan 
fraudepreventie. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het college belanghebbenden 
informeert over de rechten en plichten die aan het ontvangen van bijstand of een 
inkomensvoorziening zijn verbonden, en over de consequenties van fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik. 
b. Een beschrijving van de wijze van controle bij de aanvraag. 

2. De beleidsregels bevatten tenminste bepalingen ten aanzien van: 
a. De wijze waarop het college (her)onderzoeken en bestandsvergelijkingen uitvoert teneinde 
actuele gegevens van de betrokkenen te controleren, zodat, op grond hiervan 
inkomensvoorzieningen na verificatie aan veranderende omstandigheden kunnen worden 
aangepast. 
b. De wijze waarop de belanghebbende aan de inlichtingenverplichting kan of moet voldoen. 

Artikel 4 - Herziening, terugvordering en boete 
1. Het college herziet het besluit tot toekenning van bijstand of uitkering indien hij daartoe op 

grond van de wet een verplichting of een bevoegdheid heeft. 
2. Het college vordert de kosten van bijstand of uitkering terug in de gevallen die in de artikelen 58 

en 59 van de W W B , de artikelen 25 en 26 van de IOAW en de artikelen 25 en 26 van de IOAZ 
zijn aangegeven, voor zover zich hier geen andere wettelijke regeling tegen verzet. 

3. Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand en het opleggen van de bestuurlijke boete 
conform 18a van de W W B vindt plaats overeenkomstig de wet en de dienaangaande 
beleidsregels. 

Artikel 5 - Aangifte bij Openbaar Ministerie 
Indien schending van de inlichtingenplicht leidt tot een benadelingsbedrag hoger dan de 
aangiftegrens, dan doet het college, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de ten 
onrechte ontvangen bijstand, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met het door 
het Openbaar Ministerie op dit punt 
gehanteerde uitgangspunten. 

Artikel 6 - Maatregel 
1. Indien de betrokkene de verplichtingen als bedoeld in artikelen 9, 9a en 55 van de W W B , 

artikelen 37 en 38 van de IOAW/IOAZ niet of onvoldoende nakomt of blijk heeft gegeven van 
onvoldoende besef van verantwoordelijkheid op de voorziening in het bestaan als bedoeld in 
artikel 18, lid 2 van de W W B , verlaagt het college de bijstand of uitkering conform hetgeen 
hierover is bepaald in de maatregelenverordening. 

2. Van verlaging wordt afgezien in geval elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. 
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Artikel 7 - Verantwoording 
Het college doet verslag aan de raad over de doelmatigheid van de uitvoering op het gebied van 
de bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Artikel 8 - Uitvoering 
1. De uitvoering van deze verordening berust bij het college. 

Artikel 9 - Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 
Woerden 2013. 

Artikel 10 - Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en 

heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. 
2. De Handhavingsverordening W W B , WIJ, IOAW, IOAZ 2010 wordt tegelijkertijd ingetrokken. . 

De voorzitter 

Idorp 

7 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gebouden op 18 december 2043. 
JËier'gnffierK De v o o r z i t t e r / 
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Algemene toelichting 
Artikel 8a van de W B B en artikel 35 van de IOAW en IOAZ schrijven voor dat in het kader van het 
financiële beheer bij verordening regels opgesteld dienen te worden voor de bestrijding van het ten 
onrechte ontvangen van bijstand alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB. Ingevolge die 
bepalingen is de Handhavingsverordening W W B , IOAW en IOAZ tot stand gekomen. 

Er wordt in de wet geen nadere aanduiding gegeven over wat er precies in de verordening geregeld 
moet worden. De gemeente heeft op dit punt beleidsvrijheid. In deze verordening stelt de raad de 
regels voor het gemeentelijk handhavingsbeleid op hoofdlijnen vast. Het college heeft de mogelijkheid 
om nadere invulling te geven aan de verordening in de vorm van een beleidsplan. In het beleidsplan 
wordt nader uitgewerkt hoe de gemeente vorm geeft aan handhaving van de bestaande wet - e n 
regelgeving (binnen de kaders van deze verordening). 

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving - e n sanctiebeleid sociale zekerheidswetten 
(kortweg de Fraudewet) is werking getreden. Deze wet wijzigt de W W B , IOAZ en IOAW. De 
verordening is aangepast aan deze wijzigingen. Tevens zijn de bepalingen over de reeds afgeschafte 
Wet investeren in jongeren (WIJ) uit de verordening gehaald. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 - Begripsomschrijving 
Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen. Er is voor gekozen om begrippen die al zijn 
omschreven in de W W B , IOAW/IOAZ of de Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit 
voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende begrippen in de wet deze verordening moet 
worden gewijzigd. 

Artikel 2 - Opdracht aan college 
Dit artikel legt bij het college de verantwoordelijkheid neer voor een rechtmatige en doelmatige 
uitvoering van de handhaving. Ter nadere uitvoering hiervan stelt het college een 
handhavingsbeleidsplan en beleidsregels op. 

Artikel 3 - Handhavingsbeleidsplan en beleidsregels 
In het handhavingsbeleidsplan en de beleidsregels wordt nader uitgewerkt hoe de gemeente de 
handhaving van bestaande w e t - e n regelgeving vormgeeft. Om het belang van een goede 
handhaving te onderstrepen, is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in het handhavingsplan 
en de beleidsregels op zijn minst aan bod moeten komen. 

Artikel 4 - Herziening, terugvordering en boete 
Dit artikel beschrijft de uitgangspunten bij de handhaving van de inlichtingenplicht. Het college vordert 
de kosten van de bijstand of uitkering altijd terug. Om te voorkomen dat teruggevorderd zou moeten 
worden in die gevallen waar een wettelijke regeling zich verzet tegen dat besluit, is de betreffende 
nuance opgenomen. Te denken valt aan de bepalingen over verjaringen in het Burgerlijk Wetboek of 
de bepalingen rond het wettelijke traject van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 
Deze opsomming is niet limitatief en omdat toekomstige wetswijzigingen nog bepalingen kunnen 
toevoegen, is gekozen voor een algemene formulering. 
Bij schending van de inlichtingenplicht is het college in beginsel verplicht om de betrokkene een 
bestuurlijke boete op te leggen die net zo hoog is als het benadelingsbedrag. Indien er geen 
benadelingsbedrag is, volstaat het college met het geven van een schriftelijke waarschuwing. 
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Artikel 5 - Aangifte bij Openbaar Ministerie 
Indien schending van de inlichtingenplicht leidt tot een benadelingsbedrag hoger dan de 
aangiftegrens, dan doet het college, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de ten 
onrechte ontvangen bijstand, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met het door 
het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten. 
De aangiftegrens is per 1 januari 2013 verhoogd naar € 50.000. Dit betekent dat fraudezaken met een 
benadelingsbedrag tot € 50.000 via het bestuursrechtelijke traject afgedaan moeten worden. Hierop 
bestaan enkele uitzonderingen, die zijn vastgelegd in paragraaf 2.2.1 van de Aanwijzing sociale 
zekerheidsfraude. 
Het O M van het arrondissement Midden Nederland heeft bepaald dat wanneer er sprake is van een 
uitzondering zoals bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude, de 
aangiftegrens € 20.000 is. 
De reden hiervoor is dat fraudeurs onvoldoende nadeel ondervinden als de zaak bestuursrechtelijk 
wordt afgedaan. Indien een fraudezaak met een groot benadelingsbedrag bestuursrechtelijk wordt 
afgedaan moet de betrokkene het benadelingsbedrag en een boete ter hoogte van dit 
benadelingsbedrag terug betalen. 
In de praktijk blijkt de betrokkene hier niet toe in staat. Er wordt dan een betalingsregeling getroffen, 
waarbij de gemeente maandelijks een deel van de terugvordering verrekend met de uitkering van de 
betrokkene. De betrokkene zal hierdoor relatief weinig nadeel ondervinden als gevolg van zijn 
overtreding. Dit verandert als de zaak niet bestuursrechtelijk, maar strafrechtelijk wordt afgedaan. De 
betrokkene krijgt dan een taakstraf of gevangenisstraf opgelegd. 
Uitgangspunt is dat de betrokkene dit als nadeliger zal ervaren, dan een maandelijkse inhouding op 
zijn uitkering. 

Artikel 6 - Maatregel 
Indien de betrokkene de verplichtingen als bedoeld in artikelen 9, 9a en 55 van de W W B , artikelen 37 
en 38 van de IOAW/IOAZ niet of onvoldoende nakomt of blijkt heeft gegeven van onvoldoende besef 
van verantwoordelijkheid op de voorziening in het bestaan als bedoeld in artikel 18, lid 2 van de W W B , 
verlaagt het college de bijstand of uitkering conform hetgeen hierover is bepaald in de 
Maatregelenverordening 2013. 

Deze verlaging van de uitkering is bedoeld om het nakomen van de verplichtingen en de hoogte van 
de uitkering op elkaar af te stemmen. Dit staat los van het terugvorderen van bijstand, dat bedoeld is 
om de situatie (weer) in overeenstemming te brengen met het recht. 

Artikel 7 - Verantwoording 
Dit artikel spreekt voor zich. 



2013: Het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bovenop de verplichte 
minimumverhoging voor iedereen betekent dit 0,5% extra voor inkomens tussen de 
• 33.614 en • 43.000 en 2,5% extra voor huurders met een inkomen boven ' 43.000. 
• Nieuwbouw van ruime gelijkvloerse woningen op goede locaties nabij voorzieningen om 

ouderen te verleiden door te stromen uit grote, betaalbare eengezinswoningen. 

Het scheefwonen kan door de gemeente niet concreet worden gemeten omdat de gemeente 
geen inzage heeft in de huishoudinkomens. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging 
kan GroenWest wel een indicatie geven van het scheefwonen: circa 22% van de huurders in 
een sociale huurwoning heeft een inkomen boven de • 43.000 

Naar aanleiding van een raadsmotie heeft de gemeente de locatie Jan Steenstraat 2 
(voormalige Keerkringschool) beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van 16 
starterswoningen. Bolton Ontwikkeling gaat deze woningen realiseren. In november 2013 
startte de verkoop. De belangstelling is enorm: er kwamen circa 130 huishoudens op af. 
Bij het opstellen van woningbouwprogramma' s voor de woningbouwlocaties blijven we 
inzetten op onder andere starterswoningen 


