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Wijziging in verordening Leiderdorp t.o.v. modelverordening

Paragraaf I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: de Wet werk en bijstand;

b. maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel 

karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

c. voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht op de maatschappelijke 

participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen, ter bevordering van maatschappelijke 

participatie;

d. schoolgaand kind: ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, 

bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt;

e. laag inkomen: een inkomen tot &.% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: de Wet werk en bijstand;

b. maatschappelijke participatie: het deelnemen aan sportieve, culturele en educatieve 

activiteiten door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen. 

c. voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht 

op de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag 

inkomen, ter bevordering van maatschappelijke participatie;

d. schoolgaand kind: ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen, voor 

wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt;

e.  laag inkomen: een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

In artikel 1 lid e is de inkomensnorms van 110% gehanteerd, conform 

de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 

2012.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal 

schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug 

te dringen.

Of alternatief als gewenst wordt het ambitieniveau te concretiseren:

1. De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal 

schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug 

te dringen met &% over de periode 2012-20&

2. Deze verordening stelt regels over de wijze waarop de in het eerste lid genoemde taak door het college wordt 

uitgevoerd, met inbegrip van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te 

bevorderen en het aantal schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die 

participatie door de financiële positie van hun ouders, terug te dringen.

2. Deze verordening stelt regels over de wijze waarop de in het eerste lid genoemde taak 

door het college wordt uitgevoerd, met inbegrip van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie.

Artikel 2, lid 1. De bepaling zoals opgenomen in de Leiderdorpse 

verordening sluit aan bij het bestaande beleid zoals opgenomen in de 

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 

2012. De modelverordening geeft een alternatieve keuze, indien een 

college op andere wijze de ambitie heeft verwoord.

Paragraaf 2. Beleid met betrekking tot maatschappelijke participatie

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college

1. Het college zet zich in voor het tot stand komen en ondersteunen van diensten door rechtspersonen die naar zijn 

oordeel bijdragen aan maatschappelijke participatie.

2. Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

3. Indien een voorziening, bedoeld in het tweede lid, het rechtskarakter heeft van categoriale bijzondere bijstand, 

bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet, draagt het college er zorg voor dat deze bijstand uitsluitend wordt verstrekt 

aan een belanghebbende met een inkomen tot &. procent < percentage invullen, max. 110% > van de op hem van 

toepassing zijnde bijstandsnorm.

4. Het college werkt bij het bevorderen van maatschappelijke participatie samen met natuurlijke en rechtspersonen, 

voorzover die samenwerking naar het oordeel van het college daaraan bijdraagt.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college

1. Het college zet zich in voor het tot stand komen en ondersteunen van diensten door 

rechtspersonen die naar zijn oordeel bijdragen aan maatschappelijke participatie.

2. Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

3. Indien een voorziening, bedoeld in het tweede lid, het rechtskarakter heeft van 

categoriale bijzondere bijstand, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet, draagt het 

college er zorg voor dat deze bijstand uitsluitend wordt verstrekt aan een belanghebbende 

met een inkomen tot 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm.

4. Het college werkt bij het bevorderen van maatschappelijke participatie samen met 

natuurlijke en rechtspersonen, voor zover die samenwerking naar het oordeel van het 

college daaraan bijdraagt.

In artikel 3 lid 3 is de maximale inkomensgrens van 110% van de 

toepasselijke bijstandsnorm gehanteerd, conform de Beleidsregels 

bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 2012.



Artikel 4. Doelgroepen < facultatief >

Het college biedt met voorrang voorzieningen ten behoeve van de volgende doelgroepen aan: < selecteren of zelf 

invullen >

a. kinderen op de basisschool;

b. kinderen in de leeftijd van 16 of 17 jaar die geen door het rijk bekostigd onderwijs volgen en nog niet hebben voldaan 

aan de kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 Leerplichtwet;

c. kinderen met een schuldenproblematiek;

d. kinderen die kampen met een taalachterstand;

e. kinderen die van hun ouders gescheiden zijn;

f. &&etc.

Artikel 4 van de modelverordening is facultatief. Het rijk stelt dat het 

denkbaar is dat er specifieke doelgroepenbeleid wordt gevoerd. Als 

dat zo is, kan dat bij dit artikel worden ondergebracht. De genoemde 

groepen vormen een voorbeeld van groepen waarvoor specifiek beleid 

geldt. Dit artikel is niet in de Leiderdorpse verordening overgenomen. 

Er is geen specifiek doelgroepenbeleid, anders dan dat in de 

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 

2012 voorwaarden voor de regelingen bestaan waar in artikel 4 van de 

Leiderdorpse verordening naar wordt verwezen.

Artikel 5. Beleidsplan en –verslag < formele invulling >

1. In een beleidsplan zet het college uiteen:

a. welke voorzieningen door het college beschikbaar worden gesteld;

b. voor welke doelgroepen die voorzieningen zijn bestemd;

c. welke vorm de voorzieningen hebben;

d. welke resultaten met die voorzieningen worden nagestreefd;

e. welke kosten naar verwachting aan die voorzieningen zijn verbonden, en

f. indien er met natuurlijke of rechtspersonen wordt samengewerkt bij het aanbieden van voorzieningen, hoe die 

samenwerking vormgegeven wordt;

g. &.etc.

2. In het beleidsplan zet het college in het bijzonder uiteen op welke wijze middels individuele of categoriale bijzondere 

bijstand wordt bijgedragen aan de maatschappelijke participatie.

3. In een beleidsverslag zet het college uiteen in hoeverre de in het beleidsplan gestelde doelen zijn bereikt.

4. Het college stelt minimaal een keer per < periode noemen > een beleidsplan en een beleidsverslag op.

5. Het college brengt het beleidsplan en het beleidsverslag binnen <periode> ter kennis van de gemeenteraad.

Zie volgende punt.

Artikel 5. Beleid en voorzieningen < materiële invulling >

Het college geeft uitvoering aan het volgende beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van 

schoolgaande kinderen: < selecteer voorbeelden of voeg voorbeelden in >

a. Categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de bekostiging van &.< doel >. Deze bijstand is bestemd voor&. < 

doelgroep > in de vorm van&.< vorm > en bedraagt& < bedrag > per kind per jaar;

b. Individuele bijzondere bijstand ten behoeve van&.etc.

c. Reductieregeling ten behoeve van&etc.

d. Subsidiëring van&.etc.

Artikel 4 Beleid en voorzieningen 

Het college geeft uitvoering aan de opdracht om de maatschappelijke participatie van 

schoolgaande kinderen te bevorderen zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, 

van de wet, door toepassing van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 

2012, waarin de volgende regelingen zijn opgenomen: 

a. regeling bijkomende schoolkosten;

b. leermiddelenregeling;

c. declaratieregeling maatschappelijke participatie;

Het is mogelijk om een formele of materiële invulling van de 

verordening op te nemen, de modelverordening geeft dan ook 2 

keuzemogelijkheden als 'artikel 5'. Bij een formele invulling van de 

verordeningsplicht blijft de regelstelling beperkt door het stellen van 

voorschriften over de wijze waarop het college in een beleidsplan 

vastlegt op welke wijze kinderparticipatie wordt bevorderd. Bij de 

keuze voor een materiële invulling van de verordeningsplicht past een 

bepaling waarin aangegeven wordt welk beleid er wordt gevoerd door 

de gemeenteraad c.q. aan welk beleid het college uitvoering moet 

geven. Het bevorderen van participatie van schoolgaande kinderen is 

in Leiderdorp bestaand beleid, zoals opgenomen in de Beleidsregels 

bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 2012. Daarom 

past een materiële invulling van de verordening, in de Leiderdorpse 

verordening opgenomen als artikel 4. 

Artikel 6. Maatschappelijke participatie in andere gemeentelijke regelingen <voorzover van toepassing>

1. Voorzover in een andere gemeentelijke regeling reeds is voorzien in een wettelijke grondslag voor ondersteuning van 

de maatschappelijke participatie, wordt die regeling geacht mede uitvoering te geven aan de opdracht, bedoeld in artikel 

8, eerste lid, onderdeel g, van de wet.

2. Regelingen als bedoeld in het eerste lid zijn: < selecteren of zelf invullen >

a. De subsidieverordening sociaal-cultureel fonds gemeente&. In deze verordening is voorzien in&. < aanduiding 

voorziening > ten behoeve van&..< doelgroep >;

b. De verordening tegemoetkomingen participatie gemeente&&. In deze verordening is voorzien in&.ten behoeve 

van&.;

c. De verordening stadspas gemeente&.&. In deze verordening is voorzien in&.ten behoeve van&.;

d. &.etc.

Artikel 6 van de modelverordening is facultatief, vanuit de idee dat het 

denkbaar is dat aan ondersteuning van maatschappelijke participatie 

uitdrukking is gegeven door het creëren van regelingen of 

voorzieningen buiten de WWB om. In Leiderdorp is dit niet het geval, 

de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 

2012 waar de verordening naar verwijst bestaan in het kader van de 

WWB. 



Artikel 7. Vorm van een voorziening

1. Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van een voorziening vast.

2. Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm die naar zijn oordeel het meest 

doeltreffend is om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Artikel 5 Vorm van een voorziening

1.  Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van een 

voorziening vast.

2. Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm die naar 

zijn oordeel het meest doeltreffend is om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Geen aanpassing.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Geen aanpassing.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen 

Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012.

Citeertitel zoals van toepassing voor Leiderdorp.
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