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E
 WIJZIGING RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2010 

 
De raad van de gemeente Helmond; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 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 tweede 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 hoofdstuk 3 ‘Aanspraken van de doelgroep’ wordt na artikel 7 ‘Uitbreiding doelgroep’ een nieuw 

 artikel 8 ingevoegd met als opschrift: ‘Plan van aanpak voor jongeren tot 27 jaar’, luidende: 

 Het college stelt op grond van artikel 44, vierde lid, en artikel 44a van de wet voor jongeren tot 27 jaar  

 de vorm en inhoud van het plan van aanpak vast, en de wijze waarop en de mate waarin de evaluatie  

 van het plan van aanpak plaatsvindt. 

B. Onder vernummering van artikel 8 tot artikel 9, artikel 9 tot artikel 10, artikel 10 tot artikel 11, artikel  11  

 tot artikel 12, artikel 12 tot artikel 13, en onder vernummering van artikel 13 tot artikel 15, artikel 14  

 tot artikel 16 en artikel 15 tot artikel 17, wordt in hoofdstuk 4 ‘Verplichtingen van de doelgroep en 

 premies’ een nieuw artikel 14 ingevoegd met als opschrift: ‘Afwijkende bepalingen voor jongeren’, 

 luidende: 

 In afwijking van de artikelen 10 en 12, kunnen de volgende voorzieningen, bedoeld in artikel 9, 

 eerste lid, onderdeel b, van de wet, niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van 

 belanghebbenden jonger dan 27 jaar: 

 a.  Onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet; 

 b.  De voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid, van de wet. 

C. In het vijfde lid van het tot artikel 10 vernummerde artikel 9 ‘Premie participatieplaats’ wordt de 

 zinsnede ‘als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet’ gewijzigd in ‘als bedoeld in artikel 7, 

 zevende lid, van de wet’. 
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D.  In het eerste lid van het tot artikel 11 vernummerde artikel 10 ‘Scholing of opleiding participatieplaats’ 

 wordt de zinsnede ‘Voor zover de persoon als bedoeld in artikel 9’ gewijzigd in ‘Voor zover de 

 persoon als bedoeld in artikel 10’. 

E. In het eerste lid van het tot artikel 12 vernummerde artikel 11 ‘Vrijlating van inkomsten en premies’ 

 wordt de zinsnede ‘conform artikel 31, tweede lid, onderdeel 0, van de wet.’ gewijzigd in ‘conform 

 artikel 31, tweede lid, onderdeel n, van de wet.’. 

F. Onder vernummering van de leden 2 tot en met 5 van het tot artikel 12 vernummerde artikel 11 

 ‘Vrijlating van inkomsten en premies’ tot de leden 3 tot en met 6, wordt een nieuw tweede lid 

 ingevoegd, luidende: 

 Voor de alleenstaande ouder of de alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen die  

 de volledige zorg heeft voor een tot zijn laste komend kind tot 12 jaar, die een uitkering ontvangt  

 op grond van de WWB en die arbeid in deeltijd verricht waarmee een inkomen wordt verworven  

 dat minder bedraagt dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kan aansluitend op de vrijlating  

 als bedoeld in het eerste lid, vrijlating van inkomsten plaatsvinden conform artikel 31, tweede lid,  

 onderdeel r, van de wet. 

G.  In het tot artikel 13 vernummerde artikel 12 ‘Cumulatie van premie en vrijlating van inkomsten’ wordt de  

 zinsnede ‘De uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder met kinderen beneden 12 jaar’ gewijzigd in ‘De  

 uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouder of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige  

 kinderen en kinderen beneden 12 jaar’. De zinsnede ‘een inkomstenvrijlating op grond van artikel 11,  

 eerste lid, en een premie zoals omschreven in artikel 11, tweede lid, ‘ wordt gewijzigd in ‘een  

 inkomstenvrijlating op grond van artikel 12, eerste lid, en een premie zoals omschreven in artikel 12,  

 derde lid,‘.  

 

Artikel II 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 mei 2012.      

 

De raad voornoemd, 

De voorzitter,  de griffier,  

Drs. A.A.M. Jacobs  Mr. J.P.T.M. Jaspers  

 

 

 

Bekend gemaakt op:  

8 juni 2012 

De gemeentesecretaris, 

Dhr. A.A.M. Marneffe RA 

 

 


