Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 22 november 2005,
gelet op artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 4 en 18 van de Wet werk en
bijstand,
BESLUIT
vast te stellen de volgende beleidsregels:
BELEIDSREGELS CO-OUDERSCHAP WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE MOERDIJK 2005
ALGEMEEN
Het co-ouderschap
Artikel 4 van de Wwb definieert de volgende leefvormen:
· alleenstaande;
· alleenstaande ouder;
· gezin;
De co-ouder is geen alleenstaande, omdat hij/zij immers de zorg heeft voor de
kind(eren), maar is ook geen alleenstaande ouder, omdat hij/zij niet de volledige zorg heeft
voor die kinderen.
Het co-ouderschap is geen wettelijk gedefinieerde leefvorm, maar geeft een feitelijke situatie
weer.
Als er sprake is van co-ouderschap, dan biedt de WWB de mogelijkheid om de bijstand af te
stemmen op de feitelijke omstandigheden van de individuele belanghebbende (art. 18 WWB).
Dit geldt voor:
· de hoogte van de bijstandsuitkering,
· de hoogte van het vrij te laten vermogen,
· het invullen van de arbeidsverplichting,
· het toekennen van een vrijlating of premie.
Het college hanteert bij het afstemmen van de bijstand o.g.v. art 18 WWB in de situatie van
co-ouderschap de volgende regels:
Definitie co-ouderschap
Ouders (van dezelfde kinderen), die niet bij elkaar wonen, kunnen afspreken om hun
kind(eren) gezamenlijk te (blijven) verzorgen en opvoeden. Er is sprake van co-ouderschap als
zowel de moeder, als de vader in een regelmatige afwisseling de zorg voor het kind of de
kinderen hebben. Het kind of de kinderen verblijven regelmatig en met een vast patroon bij
elk van de ouders. Er moet sprake zijn van een verblijf van minstens gemiddeld drie dagen
per week.
Bij co-ouderschap is de feitelijke situatie van het verblijf en de feitelijke verzorging
doorslaggevend.
Van co-ouderschap is sprake als dit formeel zo is vastgesteld in een echtscheidingsconvenant en/of
een co-oudercontract.
Geen co-ouderschap
Er is geen co-ouderschap als het kind of de kinderen incidenteel en voor een korte periode bij
de andere ouder verblijven (bijvoorbeeld voor vakantie). Ook als de verdeling van het
ouderschap zodanig is dat deze niet afwijkt van een gebruikelijke omgangsregeling, is er geen
co-ouderschap. Als het kind of de kinderen minder dan twee dagen per week bij één van de
ouders verblijven, dan wordt dit niet beschouwd als co-ouderschap, maar als een verblijf in
het kader van een omgangsregeling.

Extra kosten van co-ouderschap
De keuze voor co-ouderschap kan extra kosten met zich meebrengen. Deze (extra) kosten komen in
beginsel niet in aanmerking voor bijzondere bijstandsverlening. Indien de kosten evenwel noodzakelijk
zijn op grond van bijzondere omstandigheden en deze kosten niet kunnen worden voldaan uit de
norm, dan kan voor de individuele situatie bijzondere bijstand worden verstrekt.
De norm
Als uitgangspunt wordt de norm voor een alleenstaande gehanteerd. Deze wordt verhoogd met een
deel van het verschil tussen de norm voor een alleenstaande en de norm voor een alleenstaande
ouder, evenredig aan het gedeelte van de week waarin de belanghebbende de zorg heeft voor het
kind of de kinderen.
Voorbeeld:
- moeder zorgt 3 dagen voor de kinderen;
- vader zorgt 4 dagen voor de kinderen.
De uitkering van vader wordt berekend naar de norm voor een alleenstaande, verhoogd met 4/7 van
het verschil tussen de norm alleenstaande en de norm alleenstaande ouder.
De uitkering van moeder wordt berekend naar de norm voor een alleenstaande, verhoogd met 3/7 van
het verschil tussen de norm alleenstaande en de norm alleenstaande ouder.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking vanaf 1 december 2005
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