
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Wijziging verordening Individuele inkomenstoeslag    

Steller/telnr.  Leoni Ax/ 0655465072    Bijlagen 2 

Registratienummer  7501-2023 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  E i ke na ar    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 3 Jaar 2023 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de Verordening tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 vast 

te stellen, in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking en terug te laten werken tot en 

met 1 januari 2023; 

II. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl. 
  

   

 

 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 stellen we 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.  

B&W-besluit d.d.: 17 januari 2023. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Wijziging verordening Individuele inkomenstoeslag 

 
Aanleiding en doel    

In het coalitieakkoord is opgenomen dat verlichting geboden gaat worden aan mensen met de laagste inkomens, 

door de individuele inkomenstoeslag eerder toe te kennen. De referteperiode is daarmee al op 2 november 2022 

gewijzigd van vijf naar twee jaar. 

 

Uit de uitvoeringspraktijk komt naar voren dat IIT-gerechtigden die de stap naar een baan met een inkomen boven de 

bijstandsnorm durven zetten, die soms al snel weer moeten opgeven omdat werk van een dergelijke urenomvang te hoog 

gegrepen blijkt. Wrang gevolg daarvan is dat ze dan pas na twee jaar weer recht op IIT hebben, terwijl ze maar enkele 

dagen of weken hebben gewerkt. Hetzelfde geldt als IIT gerechtigden proberen te gaan samenwonen. We willen 

(financiële) belemmeringen in dit soort gevallen opheffen. 

 
Kader     

- Participatiewet (met name artikel 36), 

- Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015,  

 
Argumenten en afwegingen     

Teneinde IIT-gerechtigden niet te belemmeren in een poging om hun inkomenspositie te verbeteren, stellen we de raad 

voor om toe te staan dat IIT-gerechtigden eenmalig gedurende maximaal drie maanden een inkomen tot ten hoogste 140 

procent van de bijstandsnorm ontvangen, zonder dat zij hun recht op IIT (tijdelijk) verliezen.  

Voor een termijn van drie maanden is gekozen omdat na die termijn in de regel wel duidelijk is dat de IIT-gerechtigde 

de baan aankan. Door langer dan die periode aan het werk te zijn in een baan waarmee de IIT-gerechtigde meer verdient 

dan de bijstandsnorm, toont diegene tevens aan dat hij uitzicht op inkomensverbetering heeft gekregen, waardoor geen 

recht op IIT (meer) bestaat.  

 

Daarbij komt dat bijstandsgerechtigden in principe ook een termijn van drie maanden krijgen om ‘op proef’ samen te 

wonen, zonder hun uitkering te verliezen. 

 

Om deze verruiming mogelijk te maken dient de Verordening betreffende de IIT te worden gewijzigd: er wordt een 

nieuw artikel 3a ingevoegd.  

 

Daarnaast willen wij uw raad informeren dat wij in het kader van het kappen van het regelingenwoud de beleidsregels 

hebben aangepast zodat de IIT zoveel mogelijk ambtshalve toegekend kan worden indien we over de benodigde 

informatie beschikken om tot toekenning over te kunnen gaan. Formeel gezien vraagt de wet omtrent de IIT om een 

individuele beoordeling. In de wet is bepaald dat bijstand alleen op schriftelijke aanvraag wordt verstrekt. Een van de 

redenen daarvoor is dat informatie die alleen bij belanghebbende bekend is, wordt meegenomen bij de beoordeling van 

de aanvraag. Echter zien wij dit als een formele onrechtmatigheid zonder financiële onrechtmatigheid, die past binnen 

onze wens om het niet-gebruik tegen te gaan. Daarom achten wij het niet bezwaarlijk om de IIT ambtshalve te 

verstrekken. 

 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De Cliëntenraad is om advies gevraagd, zij hebben positief geadviseerd op het voorstel, zie bijlage 2.  
 
Financiële consequenties     

In 2021 zijn er ongeveer 5,5% van de inwoners (24 inwoners) die langer dan 2 jaar in de bijstand hebben gezeten 

uitgestroomd naar werk waarna ze binnen 6 maanden weer een uitkering ontvingen. We hebben het dus over een kleine 

groep inwoners die gebruik zullen maken van het tijdelijk toestaan van een hoger inkomen. Deze aanpassing zal dus 

weinig financiële gevolgen hebben. De maatregel is met name bedoeld om psychologische drempels die men kan 

ervaren weg te nemen.   
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Overige consequenties     

Niet van toepassing. 
 
Vervolg     

De beschikking en de werkwijze worden aangepast na vaststelling. 
 
Lange Termijn Agenda     

De wijziging van de verordening staat geagendeerd voor Q1 2023. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

locoburgemeester,   secretaris, 

Mirjam Wijnja    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


