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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 28-02-2012 

Onderwerp:  Verordening participatie 

schoolgaande kinderen Wet 

werk en bijstand Leiderdorp 

2012 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 
2012 vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 1 januari 
2012. 

 

 

 

1 Inleiding 

 

1.a In het kort 

Op 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand (WWB) in werking 

getreden. Eén van de wijzigingen betreft de toevoeging van de plicht voor 

gemeenteraden om de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen, 

zoals genoemd in artikel 35, vijfde lid van de WWB in een verordening vast te 

leggen (artikel 8, lid 1, onderdeel g van de wet). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De regering wil gemeenten stimuleren werk te maken van de participatie van 

kinderen uit arme gezinnen die om financiële redenen niet zelf voldoende kunnen 

participeren. Kinderen moeten in hun kansen en mogelijkheden op ontwikkeling niet 

worden belemmerd door de slechte financiële positie van hun ouders. De gedachte 

hierachter is dat maatschappelijke participatie van een kind van groot belang is met 

het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. In de gewijzigde 

WWB wordt in artikel 8 aan gemeenteraden een verordeningplicht opgelegd ten 

aanzien van artikel 35, vijfde lid van de WWB. In deze verordening moeten regels 

worden vastgelegd over de wijze waarop wordt meegewerkt aan het bevorderen 

van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Met dit besluit wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om in een verordening 

regels vast te leggen ten aanzien van het bevorderen van maatschappelijke 

participatie van schoolgaande kinderen. 

 

 

3 Argumenten 

1.1 De verordening betreft bestaand beleid 

De regelingen ter bevordering van maatschappelijke participatie van schoolgaande 

kinderen zijn uitgewerkt in de Beleidsregels minimaregelingen en bijzondere 

bijstand Leiderdorp 2012 en betreffen: 

a. regeling bijkomende schoolkosten; 

b. leermiddelenregeling; 

c. declaratieregeling maatschappelijke participatie 

In voorliggende verordening wordt voorgesteld om uitvoering te geven aan de 

wettelijke opdracht om maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen te 

bevorderen door toepassing van genoemde beleidsregels. 

1.2 De verordening is gebaseerd op de modelverordening van Stimulansz. 

Stimulansz heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid een modelverordening opgesteld, die is aangepast aan het beleid 

van de gemeente Leiderdorp. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Omdat voorliggende verordening geen beleidswijziging inhoudt, zijn er geen financiële 

consequenties. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Raadsbesluit 2012i00328 


