De raad van de gemeente Schiermonnikoog
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2010;
overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van
misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidswetten;
B E S L U I T:
de wijzigingsverordening op de handhavingsverordening vast te stellen.
Artikel I
De Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog wordt als volgt gewijzigd:
A In de considerans wordt 'Wet werk en bijstand;' vervangen door 'Wet werk en bijstand
artikel 12 van de Wet investeren in jongeren (WIJ), ';
In artikel 1, lid 2 onder a wordt na '(WWB)' toegevoegd: 'de Wet investeren in jongeren
(WIJ), '

(WWB),

B

In de considerans wordt na '(WIJ),' ingevoegd 'artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers (Ioaw),'
In artikel 1 wordt na '(WIJ),' toegevoegd 'de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen werknemers (Ioaw),'

C

In de considerans wordt na '(Ioaw),' ingevoegd 'artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk
arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen (Ioaz)'
In artikel 1 wordt na ‘(Ioaw),’ toegevoegd ‘de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte
en gewezen zelfstandigen (Ioaz).’.

Artikel II
Artikel I, onderdeel A treedt op 1 oktober 2009 in werking.
Artikel I, onderdeel B treedt in werking wanneer artikel I onder M van het wetsvoorstel ’Bundeling van
uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten’ in werking treedt.
Artikel I, onderdeel C treedt in werking wanneer artikel I onder K van het wetsvoorstel ’Bundeling van
uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten’ in werking treedt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 oktober 2010,
, voorzitter (L.K. Swart).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

.

1

Toelichting
Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. In artikel 12 van die wet ligt
een opdracht aan de gemeenteraad om vijf verordeningen vast te stellen. Artikel 12 lid 1, onder c WIJ betreft
een verordening met regels voor het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
In het wetsvoorstel 'Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten' (TK 2008-2009, 31
927, nr. 2) wordt een wijziging van artikel 35 Ioaw en artikel 35 Ioaz voorgesteld waarin de gemeenteraad
opdracht krijgt bij verordening regels te stellen met betrekking tot 'de bestrijding van het ten onrechte
ontvangen van een uitkering, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het
financiële beheer.' Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien op 1 januari 2010.
Op grond van artikel 8a WWB heeft de gemeenteraad de verordening 'Handhavingverordening' vastgesteld.
De opdracht die dit artikel aan de gemeenteraad geeft is gelijk aan de opdrachten die in artikel 12 WIJ en in
de voorgestelde artikelen 35 Ioaw en 35 Ioaz gegeven wordt. De WIJ, de Ioaw en Ioaz kunnen dan ook via
deze wijzigingsverordening aan die verordening worden toegevoegd.
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