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Aan de Gemeenteraad
Tot nu toe werd de langdurigheidstoeslag volledig geregeld via de Wet werk en bijstand. Het betreft
een regeling waarbij langdurige minima één maal per jaar een extra toeslag krijgen om hun inkomen
aan te vullen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is onder andere de tekortkomingen in de wetgeving en
uitvoeringspraktijk die de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft blootgelegd.
De regeling was in het begin zeer strak centraal geregeld en bood hiermee te weinig ruimte voor
maatwerk. Door een wijziging in de Wet werk en bijstand zijn de criteria om in aanmerking te komen
verruimd. De gemeenteraad dient een verordening vast te stellen (artikel 8 Wet werk en bijstand)
waarin de gemeentelijke regels voor het verstrekken van een langdurigheidstoeslag in het kader van
de Wet werk en bijstand is geregeld. De uitvoering van de nieuwe Langdurigheidstoeslag zal met
terugwerkende kracht ingaan m.i.v. 1 januari 2009.
Op dit moment wordt door de gemeente nog uitvoering gegeven aan een categoriale regeling
betrekking hebbende op de vergoeding van duurzame gebruiksgoederen met een maximaal bedrag
van € 340,00. Geconstateerd moet worden dat deze regeling niet meer (sinds 2004) ondersteund
wordt door een wettelijke basis!
Omdat de langdurigheidstoeslag nu gedecentraliseerd wordt en de gemeente hierdoor meer
beleidsvrijheid krijgt in het vaststellen van de hoogte van de langdurigheidstoeslag is het nu een
geschikt moment om over te gaan tot afschaffing van de categoriale regeling “duurzame
gebruiksgoederen”. Ter compensatie wordt de langdurigheidstoeslag met € 150,00 verhoog.
Daarnaast wordt de regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en personen van 65 jaar en ouder
(€ 100,00 p.p.) verhoogd met
€ 150,00 per huishouden. Deze laatste regeling hoeft in principe maar éénmalig te worden
aangevraagd en wordt vervolgens ieder jaar ambtshalve toegekend.
De gemeente Dantumadiel en Dongeradeel hebben inmiddels een besluit genomen over de invoering
van de Langdurigheidstoeslag 2009 en de wijziging in het minimabeleid. Bij de uitvoering van de Wet
werk en bijstand is het een vast uitgangspunt, dat het beleid van de gemeenten Dantumadiel en
Dongeradeel overgenomen wordt, tenzij er redenen zijn, die te maken hebben met de kleinschaligheid
of de eilandsituatie van Schiermonnikoog, om dat niet te doen. Wanneer in voorgaande gevallen het
beleid van beide gemeenten inhoudelijk van elkaar verschilden, is vaak de meest ruimhartige variant
overgenomen.
De regeling met betrekking tot de langdurigheidstoeslag van de gemeente Dantumadiel is iets
ruimhartiger. Dit past bij de in het verleden gemaakte keuzes voor de ruimhartiger varianten.
Bovendien is de regeling van Dantumadeel eenvoudiger uit te voeren.
De gemeente Dantumadiel heeft gekozen voor de variant waar:
-

een inkomensgrens van 100 % van de bijstandsnorm wordt gehanteerd

-

de langdurigheidstoeslag wordt verhoogd met € 150,00 (ter compensatie van de afschaffing
van de regeling duurzame gebruiksgoederen)

-

de categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en personen van 65 jaar en
ouder wordt verhoogd met € 150,00 per huishouden

-

de categoriale regeling “vervanging duurzame gebruiksgoederen” wordt afgeschaft

De hoogte van de langdurigheidstoeslag is:
Gehuwd/ samenwonend:
Alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

€ 642,00
€ 590,00
€ 495,00

Opmerking m.b.t. budget:
In 2008 is er geen gebruik gemaakt van de langdurigheidstoeslag. In de periode van januari 2009 tot
nu is er (nog) geen gebruik gemaakt van deze regeling.
Besluit:
1. In te stemmen met de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB gemeente
Schiermonnikoog 2009 e.v.. De uitvoering van de regeling met terugwerkende kracht
laten ingaan op 1 januari 2009.
2. In te stemmen met het afschaffen van de regeling ‘vervanging duurzame
gebruiksgoederen’.
3. In te stemmen met de verhoging van de categoriale regeling chronisch zieken,
gehandicapten en personen van 65 jaar en ouder met een bedrag van € 150,00 per
huishouden.
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