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Afdeling Samenleving Richtlijn 342 

 

VERPLICHTING TOT ONDERSTEUNING 

 
Algemeen 

Op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel a Wet werk en bijstand (WWB) is het college 
verantwoordelijk voor het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen, 

personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene 

Nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) door middel van het aanbieden 

van een voorziening. 

 
Aanspraak op ondersteuning 

Overeenkomstig de re-integratieverordening kunnen deze personen aanspraak maken op 

ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk 

geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 

 
Plicht tot arbeidsinschakeling 

Daarnaast zijn belanghebbenden van 18 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar vanaf de dag 

van melding als bedoeld in artikel 44, lid 2 WWB verplicht om gebruik te maken van een door 

het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op 

arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden tot 

arbeidsinschakeling (artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB). 

 
Geen recht op ondersteuning  

Geen recht op ondersteuning bestaat indien sprake is van een voorliggende voorziening 

welke naar het oordeel van het college in voldoende mate bijdraagt aan de re-integratie van 
belanghebbende. 

 

Aan de Anw-er of de Nugger wordt geen voorziening aangeboden indien: 

1. belanghebbende zich voor minder dan 20 uur beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt 

of; 

2. minder dan 24 maanden geleden een voorziening is beëindigd of geweigerd op grond 

van artikel 6 van de verordening 

 
Beëindiging en weigering van de voorziening 

Het college kan een voorziening beëindigen of weigeren indien belanghebbende: 

a. zijn verplichtingen als bedoeld in de re-integratieverordening of die als bedoeld in 
artikel 9 van de wet, herhaaldelijk niet nakomt; 

b. niet langer tot de doelgroep behoort. 
 
Het college kan een voorziening beëindigen of weigeren indien: 

a. het college een andere voorziening aanbiedt die naar zijn oordeel passender is; 
b. naar het oordeel van het college de voorziening niet langer dan wel in onvoldoende 

mate bijdraagt aan arbeidsinschakeling; 
c. het door het college ingestelde subsidie- of budgetplan voor de betreffende 

voorziening is bereikt. In dat geval biedt het college een andere voorziening als 
alternatief aan. 
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