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Verordening participatie Wet werk en bijstand gemeente opmeer 2012
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Opmeer;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012;
Gelet op het advies van de commissie van 18 januari 2012;
Gelet op de artikelen 8 lid 1 sub g en 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand,
overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van bijzondere
bijstand voor de kosten van schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar
bij verordening te regelen;
B e s l u i t:
vast te stellen de ”Verordening maatschappelijke participatie WWB gemeente Opmeer 2012”

Artikel 1 Begrippen
1.
2.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,
hebben dezelfde betekenis als in de WWB en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
In deze verordening wordt verstaan onder:
college: het college van burgemeester en wethouders
a.
wet: de Wet werk en bijstand
b.
kind: het schoolgaande ten laste komend kind als bedoeld in artikel 3 van de wet.
c.
inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor
d.
dezinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘dereferteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet
voor debeoordeling van het recht op langdurigheidtoeslag als inkomen gezien.
participatie: het actief kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten
e.
participatie kind: het specifiek vaststellen van een bijdrage voor het participeren vanschoolf.
gaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.
rechthebbende(n): een alleenstaande ouder of gehuwden met ten laste komende kinderenvan
g.
4 tot en met 17 jaar die maximaal 110% van de bijstandsnorm aan inkomsten ontvangen
en geen in aanmerking te nemen vermogen hebben.

Artikel 2 Uitvoering
De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Tegemoetkomingen
1.
2.

De rechthebbende komt in aanmerking voor een tegemoetkoming voor zijn kind(eren) voor de
kostenvan participatie.
De bedragen worden vastgesteld per kind en per kalenderjaar en bedragen per 1 januari 2012 :
Voor elk ten laste komend kind: € 250,-a.
Er bestaat voor het eerst recht in het kalenderjaar waarin het kind 4 jaar wordt.
Er bestaat voor het laatst recht in het kalenderjaar waarin het kind 12 jaar wordt.
Voor elk ten laste komend kind op het voortgezet onderwijs of beroepsopleiding: € 365,-b.
Er bestaat voor het eerst recht in het kalenderjaar waarin het kind 13 jaar wordt.
Er bestaat voor het laatst recht in het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt.
Bij de overgang van basisonderwijs naar vervolgonderwijs eenmalig € 200,-c.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college

Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening participatie Wet werk en bijstand gemeente
Opmeer 2012.
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Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer
van 9 februari 2012.

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,
griffier gemeenteraad Opmeer

de heer G.J.A.M. Nijpels,
voorzitter gemeenteraad Opmeer
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