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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

maandag 25 januari 2016 

16.008758 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Individuele inkomenstoeslag, aanvullende informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding  

In de commissie Samenleving is afgelopen vergadering, 19 januari, de concept Verordening 

Individuele Inkomenstoeslag behandeld. Over deze verordening zijn vragen gesteld.  

 

Vraag 1 betreft het financiële kader. Hoe hoog zijn de uitgaven op de individuele 

inkomenstoeslag? Om hoeveel verstrekkingen gaat het? Wat zijn de beoogde financiële 

gevolgen van de wijziging op de verordening? 

Vraag 2. Mensen met een beperking en een laag inkomen kunnen worden geconfronteerd met 

een stapeling van kosten. Kunnen mensen die geconfronteerd worden met een stapeling van 

kosten, ook aanspraak maken op de individuele inkomenstoeslag? Geef enkele voorbeelden 

van de doorwerking van de wijzigingen op de verordening. 

 

Beantwoording vraag 1: financieel kader 

 

Overzicht aantallen en uitgaven 

 

Jaar  Aantal 

verstrekkingen 

Verstrekt  

totaal bedrag 

2013 244 € 125.328 

2014 218 € 95.758 

2015 206 € 96.291 

 

De individuele inkomenstoeslag maakt onderdeel uit van de bijzondere bijstand en wordt uit dit 

budget betaald. Voor 2016 is aan bijzondere bijstand in totaal € 781.776 begroot. Voor 2015 was 

dit € 828.252. 

De verwachting is dat de uitgaven op de individuele inkomenstoeslag nauwelijks wijzigen door 

de voorgestelde wijzigingen op de verordening. Het is niet bekend om hoeveel gevallen het 

gaat, maar het gaat in ieder geval om geringe aantallen. 

 

De individuele inkomenstoeslag bedraag in 2016 voor een alleenstaande € 390 en voor een 

alleenstaande ouder of echtpaar € 556. De toeslag kan eenmalig per jaar worden uitgekeerd. 

De toeslag kan alleen worden aangevraagd door belanghebbenden van 21 tot de 

pensioengerechtigde leeftijd. Voorwaarde is dat men langdurig (minimaal 36 maanden) een 

laag inkomen ontvangt tot maximaal 105% van de bijstandsnorm. 
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Antwoord op vraag 2: individuele inkomenstoeslag bij stapeling kosten, enkele cases. 

 

Casus 1 

Mevrouw A ontvangt een inkomen van € 975 per maand. Zij is 45 jaar en ze woont alleen. 

Mevrouw heeft diverse beperkingen waardoor zij belemmerd is in haar arbeidsmogelijkheden. 

Zicht op inkomensverbetering is er niet. Vanwege haar beperkingen heeft zij hulp in de 

huishouding. Zij kan zelf de regie over haar huishouding voeren. 

Vraag: maakt mevrouw A aanspraak op de individuele inkomenstoeslag? 

 

Antwoord: 

Ja, mevrouw A maakt aanspraak op een individuele inkomenstoeslag. Het inkomen van 

mevrouw bedraagt minder dan 105% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande. Zij is 

langdurig aangewezen op een laag inkomen en er is geen zicht op inkomensverbetering.  

 

Daarnaast kan mevrouw bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten 

schoonmaakondersteuning ad € 12,50 per uur.  

 

Casus 2 

De heer P. ontvangt een netto Wia-uitkering van € 1.525 per maand. De echtgenote van de heer 

P., mevrouw O., maakt aanspraak op diverse Wmo-voorzieningen. Mevrouw O. heeft geen eigen 

inkomen. Vanwege de Wmo-voorzieningen betaalt men een eigen bijdrage.  

Helaas heeft het echtpaar Pen O schulden. Sinds drie jaar zijn zij opgenomen in een 

schuldsaneringstraject. Voor de aflossing op de schulden betalen zij maandelijks € 275. 

Vraag: kan dit echtpaar aanspraak maken op de individuele inkomenstoeslag? 

 

Antwoord: 

Ja, dit echtpaar komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Hun inkomen is 

weliswaar hoger dan 105% van de bijstandsnorm, maar het maandelijkse aflossingsbedrag van 

€ 275 moet in mindering worden gebracht op hun inkomen.  

Het resterende inkomen bedraagt als gevolg hiervan € 1.250 per maand. Hierdoor ontstaat 

(wanneer de voorgestelde wijziging in de conceptverordening wordt vastgesteld) recht op de 

individuele inkomenstoeslag.  

Daarnaast kan het echtpaar bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage Wmo.  

 

Casus 3 

Een jaar later is het schuldsaneringstraject van de heer en mevrouw PenO afgerond. Zij zijn 

schuldenvrij. Zij willen opnieuw de individuele inkomenstoeslag aanvragen. De hoogte van het 

werkelijke inkomen is ongewijzigd. Kan men nog steeds in aanmerking komen voor de individuele 

inkomenstoeslag? 

 

Antwoord: 

Nee, men komt niet meer in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Het inkomen is 

hoger dan 105% van de bijstandsnorm.  

Men kan voor de eigen bijdrage Wmo bijzondere bijstand aanvragen. Hierbij wordt een 

draagkrachtberekening toegepast. Het inkomen van het echtpaar is iets lager dan 110% van de 

bijstandsnorm. Daarom wordt geen draagkracht aanwezig geacht. Het echtpaar komt in 

aanmerking voor bijzondere bijstand. 

 

Casus 4: 

Mevrouw B. heeft een bijstandsuitkering. Zij heeft een inwonende zoon van 22 jaar. Hij werkt. 

De bijstandsuitkering van mevrouw is €  694,79 per maand inclusief vakantietoeslag. Dit is de 

norm voor een tweepersoonshuishouden (kostendelersnorm). 

Mevrouw gaat aan het werk en verdient hiermee een inkomen van € 750,-- per maand. Haar 

uitkering wordt beëindigd.  
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Vraag: maakt mevrouw B. nog aanspraak op de individuele inkomenstoeslag? 

 

Antwoord: 

De toeslag kan worden toegekend als het inkomen van mevrouw B. niet hoger is dan 105% van 

de bijstandsnorm die voor haar situatie van toepassing is. 105% van de norm voor een 

tweepersoonshuishouden is € 729,53.  

Met een inkomen van € 750,-- per maand– iets boven de bijstandsnorm – zou de aanvraag 

moeten worden afgewezen.  

Uit dit voorbeeld blijkt dat inwoners met een laag inkomen die met één of meerdere personen 

een woning delen, niet in aanmerking komen voor de toeslag. De hoogte van het inkomen is 

echter niet de enige voorwaarde. Er moet over de afgelopen drie jaren sprake zijn een laag 

inkomen.  

 

In het voorbeeld van mevrouw B. wordt haar inkomen op grond van de verordening,  zoals die 

nu is opgesteld, afgezet  tegen de bijstandsnorm voor een alleenstaande minus 10%.  

De norm voor een alleenstaande is € 972,70 min 10% is € 875,43 en 105% daarvan is € 919,20.  

Op grond van de nieuwe Verordening individuele inkomenstoeslag kan de toeslag aan mevrouw 

B. worden toegekend.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ben Blonk, 

Wethouder 

 

 


