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VRAGEN:
Waarom de IOAZ niet is opgenomen in de nieuwe tekst van art. 2.3.1 de aanvraag en 
art. 2.4.3. de beslistermijn besluit?
Deze wet wordt wel genoemd in de adviesnota maar niet in de nieuwe tekst van de 
Verordening (overigens stond de IOAZ ook niet in de oude tekst).

ANTWOORDEN:
In het voorstel wordt een opsomming gegeven van de wettelijke regelingen die van 
toepassing zijn. Hierbij is per ongeluk wel de IOAZ en niet de IOAW vermeld.

Verder staan in de huidige verordening boven elk artikel de van toepassing zijnde 
regelingen (PW, IOAW, IOAZ, Wmo, Jeugdwet, WGS) genoemd. Alleen daar waar een 
regeling een uitzondering vormt ten opzichte van de andere regelingen, wordt de 
regeling in de tekst vermeld. Omdat een aanvraag voor een PW-uitkering en een IOAW- 
uitkering alleen digitaal kan worden ingediend, zijn deze regelingen apart vermeld in 
artikel 2.1.1. en ook in artikel 2.3.1. van de oude tekst. Voor het opnemen van de 
beslistermijnen op een aanvraag (de aanleiding van de wijziging van de Verordening) 
was het nodig om in de nieuwe tekst aan te geven wanneer er sprake is van een 
aanvraag. Dit is namelijk niet bij iedere regeling hetzelfde. Bij bijvoorbeeld de Jeugdwet 
wordt de melding (telefoontje, brief) al gezien als een aanvraag, terwijl bij de Wgs 
tijdens het eerste gesprek de hulpvraag en daarmee de aanvraag wordt vastgesteld en 
bij de Wmo moet er eerst na de melding een onderzoek plaatsvinden en kan de aanvraag 
pas na dat onderzoek of maximaal 6 weken na de melding worden ingediend. Het 
indienen van aanvraag voor een IOAZ-uitkering wijkt echter niet af van de standaard
procedure op grond van de Awb. Daarom is de IOAZ niet apart vermeld en is hiervoor 
ook geen beslistermijn opgenomen.

Indien wenselijk kan de beslistermijn voor een aanvraag IOAZ-uitkering alsnog worden 
opgenomen. Zie in het geel de toevoeging.

Oude tekst Nieuwe tekst

2.3.1. Aanvraag
1. Na de melding en het gesprek 

met een medewerker, kan de 
inwoner een aanvraag indienen 
volgens de regels die daarvoor 
gelden. De aanvraag kan 
schriftelijk of digitaal worden 
ingediend. Het doel van de 
aanvraag is te bepalen of de 
gemeente hulp of ondersteuning 
gaat verlenen en welke vorm 
die hulp of ondersteuning dan 
heeft.

2. De melding over een hulpvraag 
waarbij een PW-uitkering of een 
IOAW-uitkering gewenst wordt, 
wordt gezien als een aanvraag 
op het moment dat de inwoner 
dit bij de gemeente bevestigt.

2.3.1. Aanvraag
1. Het doel van de aanvraag is te bepalen of 
de gemeente hulp of ondersteuning gaat 
verlenen en welke vorm die hulp of 
ondersteuning dan heeft. De aanvraag kan 
schriftelijk of digitaal worden ingediend.
2. Een aanvraag voor Wmo kan pas na het 
onderzoek of maximaal 6 weken na melding 
worden ingediend.
3. De melding voor jeugdhulp wordt gezien 
als een aanvraag.
4. De melding over een hulpvraag waarbij 
een PW-uitkering of een IOAW-uitkering 
gewenst wordt, wordt gezien als een 
aanvraag op het moment dat de inwoner dit 
bij de gemeente bevestigt.
5. De hulpvraag voor schuldhulpverlening 
wordt in het eerste gesprek vastgesteld.

Geen beslistermijnen genoemd 2.4.3. Beslistermijn besluit
1. Op een aanvraag voor een PW- 

uitkering, een IOAW-uitkering, een 
IOAZ-uitkering of voor jeugdhulp 
beslist de gemeente binnen 8 weken.



2. De gemeente neemt binnen 8 weken 
na het eerste gesprek een beslissing 
over de hulpvraag voor 
schuldhulpverlening.

3. Op een aanvraag voor hulp of 
ondersteuning Wmo beslist de 
gemeente binnen 2 weken.


