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Officiële uitgave van Purmerend.

Verordening Maatschappelijke Participatie voor kinderen Wet werk en bijstand
2012
De raad van de gemeente Purmerend,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari onder registratienumme: 648854;
gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),
overwegende dat op grond van artikel 8, eerste lid onder g en tweede lid onder d van de Wet werk en
bijstand de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot de invulling van het begrip
maatschappelijke participatie, bedoeld in artikel 35, vijfde lid WWB
BESLUIT:
vast te stellen de hierna volgende "Verordening Maatschappelijke Participatie Wet werk en bijstand
2012".

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.
2.

3.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB).
In deze verordening wordt verstaan onder maatschappelijke participatie de deelname van personen
tot 18 jaar aan sociaal-culturele, educatieve dan wel sportieve activiteiten die beogen een sociaal
isolement te voorkomen of te doorbreken én waardoor contacten met anderen in de samenleving
worden gestimuleerd, zoals:
het beoefenen van een sport en/of hobby al dan niet in verenigingsverband;
a.
het deelnemen aan dagtrips (b.v. bioscoop, concert, schouwburg, musea en pretpark);
b.
het deelnemen aan sociale netwerken;
c.
het deelnemen aan schoolreizen en cursussen waarvoor een (extra) ouderbijdrage verschuld.
digd is.
De in verband met het tweede lid onderdeel a t/m c genoemde activiteiten moeten plaats hebben
in Nederland.

Artikel 2 Voorwaarden
Een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB komt in aanmerking voor een gemeentelijke
vergoeding op grond van deze verordening. Uitsluitend kosten 'maatschappelijke participatie' zoals
bedoeld in artikel 1 komen in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding op grond van deze verordening.

Artikel 3 Maximale vergoeding
De maximale vergoeding of waarde van de vergoeding bedraagt per ten laste komend kind €350 per
kalenderjaar.

Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk
en bijstand 2012.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot
en met 1 januari 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 maart 2012

de griffier, J.F. Kamminga
de voorzitter, D. Bijl
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