
Voorbereidingsmemo
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Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 25 januari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag (raadsvoorstel 18 januari 2023)
Wijziging-verordening-individuele-inkomenstoeslag 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Leoni Ax (beleidsadviseur), leoni.ax@groningen.nl, 06-55465072
Hessel Luxen (bestuursadviseur weth Eikenaar), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261

Korte samenvatting:
De huidige verordening van de individuele inkomenstoeslag (IIT) kan inwoners ervan weerhouden 
aan het werk proberen te gaan of te gaan ‘proefsamenwonen’. Als het inkomen van inwoners boven 
de gestelde inkomensgrens uitkomt, vervalt namelijk direct hun recht op de IIT. Om die reden het 
college de raad voor om het mogelijk te maken dat inwoners die recht hebben op IIT tijdelijk enkele 
maanden meer kunnen verdienen dan 100 procent van de bijstandsnorm zonder hun recht op IIT te 
verliezen. Dit om hen niet te belemmeren in een poging om aan het werk te gaan of bijvoorbeeld 
samen te gaan wonen. Hiervoor dient de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 
2015 gewijzigd te worden. Daarnaast heeft het college in het kader van het kappen van het 
regelingenwoud en het niet-gebruik tegengaan de beleidsregels aangepast zodat de IIT zoveel 
mogelijk ambtshalve toegekend kan worden indien we over de benodigde informatie beschikken om 
tot toekenning over te kunnen gaan.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Veel draagvlak in raad voor ‘kappen regelingenwoud’, tegengaan ‘niet-gebruik’ en stimulering 
bijstandsgerechtigden om aan het werk te gaan. Verder positief advies cliëntenraad.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Armoedebeleid-Stadjerspas-Schuldhulpverlening 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Werk-en-inkomen-incl-participatiewet/Armoedebeleid-Stadjerspas-Schuldhulpverlening
mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:leoni.ax@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijziging-verordening-individuele-inkomenstoeslag
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