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3E WIJZIGING VAN DE RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2010 
 
De raad van de gemeente Helmond; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012; 

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; 

de artikelen 7, 8, 10, tweede lid, en 10a Wet werk en bijstand (WWB); 

de artikelen 34, 35, en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (IOAW);  

de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ) 

 

Besluit: 

vast te stellen de 3e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Helmond 2010.  

 

Artikel I 

De Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Helmond 2010 wordt gewijzigd als volgt: 

A.  In het tweede lid van artikel 12 komt de zinsnede “-of de alleenstaande ouder met een of meer 

 meerderjarige kinderen-” te vervallen. 

B.  In artikel 13 komt de zinsnede “-of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen-” te 

 vervallen. 

 

Artikel II 

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad en werkt 

terug tot en met 1 januari 2012. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 december 2012.      

 

De raad voornoemd, 

de voorzitter,  de griffier, 

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel  Mr. J.P.T.M. Jaspers  
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Bekend gemaakt op:  

7 december 2012  

De gemeentesecretaris, 

Dhr. A.A.M. Marneffe RA 
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Toelichting 3e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Helmond 2010: 

Op 2 maart 2010 is door de gemeenteraad vastgesteld de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 

Helmond 2010. 

Op 29 mei 2012 is door de raad vastgesteld de 2e wijziging van deze Re-integratieverordening. 

Middels het voorstel tot de 3e wijziging van de Re-integratieverordening, dient deze verordening op 

onderdelen aangepast te worden. 

De reden daartoe is als volgt. 

In verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2012 van de “Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand 

(WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ) gericht op bevordering van 

deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden” 

(kortweg: Wet Aanscherping WWB) is door de gemeenteraad op 29 mei 2012 vastgesteld de tweede 

wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Helmond 2010.  

Middels die “Wet Aanscherping WWB” waren per 1 januari 2012 onder meer de definities van gezin en 

middelen in de WWB gewijzigd waar het betreft gehuwden met ten laste komende kinderen en/of 

meerderjarige inwonende kinderen en alleenstaande of alleenstaande ouder met meerderjarige inwonende 

kinderen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben (huishoudinkomenstoets). 

In het Begrotingsakkoord (Kamerstukken II 2011/12, 21501-07, nr. 910, p. 10) is afgesproken dat deze 

huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 wordt afgeschaft. 

De “Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin 

en middelen” (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) is de uitwerking van die afspraak. 

Deze wet is op 17 juli 2012 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012,322) en met ingang van 18 juli 2012 

inwerking getreden. 

De Wet afschaffing huishoudinkomenstoets werkt op enkele onderdelen ook door in de Re-

integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Helmond 2010 en in verband hiermee zijn er de aanpassingen 

van de verordening zoals genoemd in de onderdelen A en B. 

 

 

 

 


