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Middenbeemster, 24 februari 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Op 16 december 2014 heeft uw raad de verordeningen met betrekking tot de Participatiewet 
vastgesteld, waaronder de verordening individuele inkomenstoeslag. 
 
Voor wat betreft de verordening individuele inkomenstoeslag werd in het raadsvoorstel het 
navolgende aan u voorgesteld.  
 
 ‘Ad 5) Langdurigheidstoeslag wordt individuele inko menstoeslag 
 Dit is een nieuwe verordening. De categoriale langdurigheidstoeslag wordt vervangen  
 door een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is net zoals de langdurigheids-
 toeslag bedoeld voor mensen met een langdurig laag inkomen, zonder uitzicht op 
 inkomensverbetering.  
 
 Laag inkomen: 
 Bij vaststelling van de verordening langdurigheidstoeslag 2013 (harmonisatie met de 
 verordening van Purmerend) is er voor gekozen om als criterium op te nemen : "een 
 inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm dan wel een inkomen uit een sociale 
 voorziening of verzekering gebaseerd op het minimumloon". Hiermee kwamen ook 
 categorieën personen in aanmerking die geen zicht hebben op inkomensverbetering, 
 maar netto een iets hoger inkomen hebben dan de bijstandsnorm.  (bijvoorbeeld door 
 toepassing van de jonggehandicaptenkorting bij mensen met een Wajong uitkering op 
 minimumniveau).    
 
 De individuele inkomenstoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Voor de meeste  
 vormen van bijzondere bijstand wordt een draagkrachtpercentage gehanteerd van 
 110%.  Dit pleit er voor om het draagkrachtpercentage van de individuele inkomens-
 toeslag te harmoniseren met die van de bijzondere bijstand. 
 
 Geadviseerd wordt om voor de individuele inkomenstoeslag te gaan werken met een 
 draagkrachtpercentage van 110%. Verhoging naar 110% van de bijstandsnorm leidt  
 naar verwachting tot een stijging van de kosten met ongeveer € 5.000 (12 aanvragen). 
 

In de verordening is verder de hoogte van de toeslag vastgelegd. Hierbij wordt 
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 uitgegaan van een percentage van de gehuwdennorm geldend op 1 januari van het 
 betreffende jaar. Op deze wijze is de hoogte van de toeslag altijd actueel. 
 

Verder wordt gekeken naar de krachten en bekwaamheden van de aanvrager en 
naar de inspanningen die betrokkene heeft verricht om tot inkomensverbetering te 
komen. Er zal een lichte toets worden toegepast, zodat de klant kan aantonen wat hij 
heeft gedaan om tot inkomensverbetering te komen.’ 

 
Het raadsvoorstel, met het advies om een aantal verordeningen, waaronder ook de 
verordening individuele inkomenstoeslag vast te stellen, is ongewijzigd door uw raad 
vastgesteld. 
 
Per abuis is in de verordening individuele inkomensondersteuning (artikel 3) het percentage 
van 105% vermeld, terwijl dit 110% moet zijn. Deze verordening is inmiddels (op 30 
december 2014) gepubliceerd. Aanpassing van deze verordening kan alleen plaatsvinden 
door middel van een nieuw besluit. 
 
Oplossingsrichting 
Door een nieuw te besluit nemen kan de verordening worden hersteld, conform het 
oorspronkelijk voorstel. 
 
Meetbare doelstelling 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Overige consequenties 
Zie bij oplossingsrichting. 
 
Monitoring evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Voorgesteld besluit 
Het in artikel 3 van de verordening individuele inkomensondersteuning genoemde 
percentage van 105% wijzigen in 110%.  
 
Communicatie/Participatie 
De wijziging van de verordening wordt middels het gemeenteblad bekendgemaakt.  
 
  


