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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juli 2016
Gelet op:
artikel 147 Gemeentewet
artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, juncto artikel 36 van de Participatiewet;
besluit:
e

de Verordening tot 1 wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
vast te stellen.

Artikel I
De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, lid 2, sub d, wordt als volgt gewijzigd:
bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm op grond van de artikelen 20, 21 en 23 van
de wet;
B
Artikel 3, lid 3, sub b, komt als volgt te luiden:
de persoon die in de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de maand van
aanvraag een boete- en/of maatregelwaardige gedraging in de zin van de Participatiewet, Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen heeft
gepleegd op grond waarvan een boete en/of maatregel is opgelegd, tenzij het een boete of
maatregel in de vorm van een waarschuwing betreft;

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en heeft
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Steenbergen, 22 september 2016
De raad voornoemd,
de griffier
de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA

Algemene toelichting
Evenals in de Wet werk en bijstand wordt in de Participatiewet de opdracht aan de gemeenteraad
gegeven om een aantal onderdelen bij verordening te regelen. In de raadsvergadering van 18
december 2014 heeft de raad verschillende verordeningen in het kader van de Participatiewet
vastgesteld. Een van de verordeningen die is vastgesteld, is de Verordening individuele
inkomenstoeslag Participatiewet.
Per 1 januari 2015 is in de bijstand de kostendelersnorm ingevoerd. Bij de kostendelersnorm telt
het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Hoe meer personen in de
woning, hoe lager de bijstandsuitkering.
Gelet op de verschillende bijstandsnormen voor jongeren alsmede voor personen van 21 jaar en
ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd geeft dit een scala aan inkomensgrenzen.
Voeg hieraan toe nog de vele uitzonderingen op de kostendelersnorm en is het voor de burger
bijna niet meer te begrijpen onder welke inkomensgrens hij/zij valt voor een individuele
inkomenstoeslag met alle fouten van dien en als gevolg hiervan eventuele boetes.
Een kwart van de huidige aanvragers voor de individuele inkomenstoeslag ontvangt geen uitkering
van de ISD Brabantse Wal. Om voor een individuele toeslag in aanmerking te komen dienen zij hun
inkomen over de referteperiode van drie voorgaande kalenderjaren (2013, 2014 en 2015) te
toetsen aan een van de vele normen en uitzonderingen.
Ter vermindering van regeldruk (minder normen) alsmede ter voorkoming van fouten dient de
inkomenstoets dan ook beperkt te blijven tot de volledige bijstandsnormen in de Participatiewet,
waarmee de kostendelersnorm voor de individuele inkomenstoeslag buiten toepassing blijft.
Hiervoor is aanpassing van de verordening noodzakelijk. Met deze wijzigingsverordening wordt
hierin voorzien. Ook is een verfijning aangebracht bij het opleggen van een bestuurlijke boete of
maatregel.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
A
Bij de beoordeling van het recht op individuele inkomenstoeslag dient voor de inkomenstoets te
worden uitgegaan van de volledige bijstandsnormen als bedoeld in de artikelen 20, 21 en 23 van de
Participatiewet. Er wordt geen rekening gehouden met de voordelen van het delen van de kosten
binnen één huishouden. De kostendelersnorm blijft hierbij dus buiten toepassing.
B
Bij een boete in de vorm van een waarschuwing gaat het veelal om het niet tijdig aanleveren van
informatie benodigd om het recht op uitkering vast te stellen, zonder dat sprake is van een
benadelingsbedrag.
Als geen sprake is van een benadelingsbedrag, ontbreekt het causaal verband met wel of geen
uitzicht op inkomensverbetering.
Bij een maatregel in de vorm van een waarschuwing is sprake van het zich niet of niet tijdig als
werkzoekende laten registreren bij het UWV of het niet tijdig laten verlengen van die registratie.
Hieraan zijn geen of weinig directe gevolgen verbonden met betrekking tot wel of geen uitzicht op
inkomensverbetering.

Artikel II
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.
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