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Onderwerp :  Verordening individuele inkomenstoeslag Haren 2017  

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Advies sociaal domein 

3.  Concept raadsbesluit 

Steller advies :  G. v. Weerden 

   

   

Samenvatting :  De gemeenteraad heeft in 2015 in de verordening individue-

le inkomenstoeslag Haren invull ing gegeven aan de begrip-

pen “ langdurig” en laag inkomen”  

In 2015 is de kostendelersnorm in de Participatiewet inge-

voerd. Om deze reden is het begrip  “bijstandsnorm” in de 

verordening aangepast. Dit betekent dat voor bepaling van 

het recht op een inkomenstoeslag aangesloten wordt bij de 

van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

 

   

Voorgestelde beslissing :  De verordening individuele inkomenstoeslag Haren 2017 

vast te stellen met ingang van 1 januari 2017 
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Sinds 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een aantal onderdelen van deze wet 

is door de gemeenteraad in diverse verordeningen verder i ngevuld. 

Een hiervan is de verordening individuele inkomenstoeslag.  

 

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag in beginsel toerei-

kend is. Het normbedrag is namelijk bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke 

kosten van het bestaan met inbegrip van de component reservering. Toch kan de financiële 

posit ie van mensen die langdurig op een minimum inkomen zijn aangewezen onder druk ko-

men te staan als er na verloop van ti jd geen enkel perspectief l i jkt te zijn om door inkomen 

uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 

de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2015 is de langdurigheids-

toeslag omgevormd tot de individuele inkomenstoeslag. Bij de beoordeling van de individue-

le inkomenstoeslag geldt het uitgangspunt dat er sprake is van een individuele beoordeling 

aan de hand van de individuele omstandigheden van de persoon. De individuele inkomens-

toeslag is een vorm van bijzondere bijstand .  De individuele inkomenstoeslag is niet gerela-

teerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde 

belanghebbenden die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij gelet op de individuele 

omstandigheden geen vooruitzicht hebben op inkomensverbeteri ng . 

 

De gemeenteraad heeft in de Verordening individuele inkomenstoeslag Haren 2015 nadere 

invull ing gegeven aan de begrippen ' langdurig' en ' laag inkomen'. Deze verordening dient te 

worden gewijzigd aangezien na invoering van deze verordening in de Partic ipatiewet de kos-

tendelersnorm is ingevoerd.  Om deze reden is in de verordening het begrip “ bijstandsnorm” 

aangepast. In de praktijk betekent dit dat voor mensen die onder de kostendelersnorm val-

len het toetsinkomen voor de inkomenstoeslag wordt verlaagd . 

 

Daarnaast is het begrip “peildatum” aangepast, zodat de definit ie meer aansluit bij de prak-

t i jk .  

 

Haren, 11 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


