
 

 

Overzicht wijzigingen afstemmings- en toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2013 
(ten opzichte van de in 2012 vastgestelde afstemmings- en toeslagenverordening) 

 
 
1. Afstemmingsverordening 

 artikel 1: begripsbepalingen thans in alfabetische volgorde; 

 toevoeging bij artikel 1, eerste lid van de begrippen ‘beslagvrije voet’ (onder c), recidi-
ve (onder k), recidiveboete (onder l) en verrekenen (onder q), een en ander conform 
gewijzigde/nieuwe wetgeving en/of conform omschrijving(en) Tubbergen/Almelo; 

 het inkorten van artikel 6 in drie leden (waren vier leden), een en ander conform ge-
wijzigde wetgeving (schending van de inlichtingenplicht is sinds januari 2013 een boe-
tewaardige gedraging geworden, waardoor het tweede lid in dit artikel is komen te 
vervallen en dit artikel op grond hiervan vernummerd is en nog maar drie leden kent); 

 verwijdering van de bepalingen met betrekking tot het niet nakomen van de inlichtin-
gen- en medewerkingsplicht, een en ander conform gewijzigde wetgeving (schending 
van de inlichtingenplicht is sinds januari 2013 een boetewaardige gedraging gewor-
den, waardoor voormalig Hoofdstuk 3 is komen te vervallen en op grond hiervan spra-
ke is van een nieuw Hoofdstuk 3 (voormalig Hoofdstuk 4 is gewijzigd in Hoofdstuk 3); 

 toevoeging van een nieuw Hoofdstuk 4 (bestuurlijke boete en bescherming beslagvrije 
voet bij verrekening recidiveboete), een en ander conform gewijzigde wetgeving/ 
nieuwe Fraudewet; 

 mindere slotbepalingen bij Hoofdstuk 5 (nu vier artikelen in plaats van vijf), een en an-
der conform opzet Tubbergen/Almelo; 

 de toelichting is met inachtneming van de diverse wijzigingen/toevoegingen aange-
past. 

 
 
2. Toeslagenverordening 

 algemeen: aanpassing van de leeftijd van 65 jaar in ‘de pensioengerechtigde leeftijd’ 
en van de term ‘gezin’ in ‘gehuwde(n)’, een en ander conform gewijzigde wetgeving; 

 artikel 1: begripsbepalingen thans in alfabetische volgorde; 

 toevoeging bij artikel 1, eerste lid van de begrippen ‘gehuwdennorm’ (onder d), 
schoolverlater (onder g) en woning (onder l), een en ander conform gewijzigde wetge-
ving en/of conform omschrijving(en) Tubbergen/Almelo; 

 aanpassing bij artikel 1, eerste lid van de begrippen ‘bijstandsnorm’ (onder b), ‘verzor-
gingsbehoevende’ (onder j) en woonlasten (onder m), een en ander conform gewijzig-
de wetgeving en/of conform omschrijving(en) Tubbergen/Almelo; 

 gewijzigde redactie bij artikel 1, tweede lid (nu: sprake van medebewoner, tenzij dat 
aantoonbaar niet zo is), een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 1, derde 
lid; 

 toevoeging van nieuwe onderdelen bij artikel 1, derde lid (onder a, b, c en e), een en 
ander conform omschrijving(en) Tubbergen/Almelo; 

 toevoeging bij artikel 3, eerste lid, onder a van de zinsnede ‘dan wel anderszins de 
noodzakelijke kosten van het bestaan niet kan delen’ (zie laatste gedeelte), een en 
ander conform omschrijving Tubbergen/Almelo; 

 gewijzigde redactie bij artikel 3, eerste lid, onder b, een en ander conform gewijzigde 
wetgeving; 

 toevoeging van een vierde lid bij artikel 3, op grond waarvan bij twee of meer mede-
bewoners in dezelfde woning geen toeslag wordt verleend, een en ander conform om-
schrijving Tubbergen/Almelo (wordt ook specifiek melding van gemaakt in het raads-
voorstel); 

 gewijzigde redactie en nieuwe nummering (thans twee leden in plaats van drie) bij ar-
tikel 6, een en ander conform gewijzigde wetgeving en conform omschrijving(en) Tub-
bergen/Almelo; 

 gewijzigde redactie bij artikel 8, een en ander conform omschrijving Tubbergen/Alme-
lo; 

 mindere slotbepalingen bij Hoofdstuk 5 (nu drie artikelen in plaats van vijf), een en an-
der conform opzet Tubbergen/Almelo; 

 de toelichting is met inachtneming van de diverse wijzigingen/toevoegingen aange-
past.  



 

 

3. Beleidsregels boeteoplegging en terugvordering gemeente Dinkelland 2013 (nieuw) 
Deze beleidsregels - waarin de bevoegdheden van het college met betrekking tot boeteop-
leggingen en terugvorderingen op grond van de WWB, IOAW en IOAZ zijn geregeld - zijn, 
op het navolgende na, nagenoeg gelijk aan de beleidsregels van Tubbergen/Almelo. 
 
In de beleidsregels boeteoplegging gemeente Dinkelland 2013 is, ten overvloede en in af-
wijking van de desbetreffende beleidsregels van Tubbergen/Almelo, een nieuw artikel 4 
toegevoegd, dat ingaat op ‘dringende redenen’ op grond waarvan wordt afgezien van een 
op te leggen boete. De toevoeging van dit artikel is in onderling overleg tot stand gekomen. 

 
 
4. Tot slot 

Van de vier ter vaststelling voorgelegde documenten (de twee verordeningen en de twee 
beleidsregels), vereist de afstemmingsverordening nog nadere afstemming met Tubber-
gen/Almelo. De diverse wijzigingen in de wetgeving op het terrein van de schending van de 
inlichtingenplicht en de boeteoplegging noodzaakten om de bestaande afstemmingsveror-
dening van de gemeente Dinkelland (van 2012) nog vóór de vakantieperiode in aangepas-
te vorm door de gemeenteraad vast te laten stellen. In verband hiermee was er onvol-
doende tijd om de thans ter vaststelling voorliggende afstemmingsverordening in alle op-
zichten met de bestaande verordening van Tubbergen/Almelo af te stemmen. 
 
In het B&W- en raadsvoorstel wordt overigens wat deze afstemming betreft gemeld dat 
aandachtspunt daarbij vooral is de nadere, onderlinge afstemming van de categorie-
indeling, zoals deze in artikel 9 van de verordening is opgenomen. Tubbergen/Almelo heeft 
een indeling in drie categorieën, terwijl de gemeente Dinkelland vier kent die, afhankelijk 
van de categorie, tot zwaardere maatregelen aanleiding geven. 
 
De bedoeling is om nog in de loop van dit jaar de afstemmingsverordening waar mogelijk 
verder in onderling overleg te harmoniseren en deze vervolgens (eind dit jaar/begin vol-
gend jaar) ter nadere vaststelling aan te bieden. 
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