Wet werk en bijstand: werken voor je uitkering
Voor stadjers met een bijstandsuitkering gelden er vanaf 1 januari 2004 nieuwe
regels. De Wet werk en bijstand (WWB) treedt dan in werking. Met deze wet wil
de regering de hoeveelheid regels rond de bijstand verminderen. Daarnaast wil
‘Den Haag’ op de bijstand bezuinigen. Net als andere gemeenten in Nederland
krijgt Groningen minder geld voor bijstand. Het college van B&W heeft
hierdoor keuzes moeten maken, en legt die nu voor aan de gemeenteraad.
Wie kan werken, moet werken
Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe wet is dat wie kan werken, ook moet werken. Als
je kunt werken, ben je verplicht om actief naar werk te zoeken. In de gemeente Groningen
gaat deze regel op 1 juli 2004 voor alle bijstandsgerechtigden in. Omdat het college
werkloosheid onder de jeugd een groot probleem vindt, gaan de nieuwe regels voor hen
eerder gelden. Begin 2004 start de Dienst Sociale zaken en Werk (SOZAWE) het project
‘Work First’. Jongeren van 18 tot en met 23 jaar met een bijstandsuitkering moeten 20 uur
per week gaan werken aan het verkrijgen van betaald werk. Dat kan een sollicitatietraining
zijn, maar dat kan ook inhouden dat de jongeren echt aan het werk moeten. Op die manier
kunnen ze ervaring opdoen, en raken ze niet gewend aan langdurige werkloosheid.
Wat ook verandert, is dat de gemeente vanaf volgend jaar bepaalde groepen
bijstandsgerechtigden geen extra bedragen zoals de eindejaarsuitkering meer mag uitkeren.
Hiervoor in de plaats komt de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Alleen mensen die vijf
jaar of langer achter elkaar van een bijstandsuitkering hebben geleefd, komen hiervoor in
aanmerking. Voorwaarde is dat zij in die vijf jaar geen inkomen uit arbeid hebt gehad. Ook
moeten ze voldoende geprobeerd hebben om werk te krijgen.
Bijverdienen
Wie werk heeft, maar minder verdient dan het bestaansminimum, kan volgens de huidige
regels een bijstandsuitkering en een aanvullende uitkering van de Dienst SOZAWE krijgen.
De nieuwe wet beperkt de bijverdienregelingen. Voor 2004 is er een overgangsregeling en
een nieuwe (beperkte) bijverdienregeling.
De individuele bijzondere bijstand blijft wel bestaan. Voor niet alledaagse bijzondere kosten
zoals medische kosten, studiekosten of reiskosten kunnen bijstandsgerechtigden ook
volgend jaar een beroep doen op de gemeente. Als het aan het college van B&W ligt, blijft
ook de schuldhulpverlening in 2004 bestaan. Wel worden er extra voorwaarden aan
verbonden.
Stadjerspas

De Stadjerspas, bedoeld om minima te stimuleren deel te nemen aan het maatschappelijk
leven, blijft ook gehandhaafd. Vanaf volgend jaar kan er waarschijnlijk wel wat minder
voordeel mee behaald worden. Van het Rijk mag de gemeente alleen nog deelname aan
sociaal-culturele en sportieve activiteiten stimuleren. Andere activiteiten en aanbiedingen
mogen door de gemeente niet gesubsidieerd worden, omdat de pas geen aanvulling op het
inkomen mag zijn. Een aantal ondernemers die meedoen aan de Stadjerspas, blijft overigens
korting geven. Zij betalen de kortingen voor Stadjerspashouders uit eigen zak.
Wie meer wil weten over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en bijstand kan de
informatietelefoon van SOZAWE bellen: (050) 3675000, op werkdagen tussen 09.00 en
13.00 uur. Met nieuwsbrieven houdt de Dienst SOZAWE uitkeringsgerechtigden regelmatig
op de hoogte.

