STICHTING

Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
Hilvarenbeek, donderdag 27 november 2014.
Aan het College van B&W
Vrijthof
Hilvarenbeek
Betreft: advies verordening inkomenstoeslag 2015
Geacht College,
De Participatieraad Wmo heft zich gebogen over de verordening individuele
inkomenstoeslag 2015 en wil u bij deze informeren over haar bevindingen.
1. Uit de tekst van de verordening en de toelichting is niet duidelijk op te maken dat
belanghebbenden jaarlijks een verzoek kunnen indienen voor het verkrijgen van de
inkomenstoeslag.
De Participatieraad adviseert u in de verordening en de toelichting daar op
uitdrukkelijk op te nemen dat belanghebbenden een dergelijke toeslag niet krijgen
wanneer deze in de twaalf voorafgaande maanden al is gegeven, en dat men er dus
wel voor in aanmerking kan komen wanneer dat niet is gebeurd, zodat een jaarlijks
verstrekking mogelijk is.
2. Veel mensen die wel voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen zijn
er niet van op de hoogte. De wet schrijft ook voor dat de toeslag verstrekt wordt op
verzoek van betrokkenen.
De Participatieraad adviseert u als onderdeel van het armoedebeleid van de
gemeente alle mogelijke belanghebbenden, waarvan de gemeente toch al over de
relevante informatie beschikt, te benaderen om hen te wijzen op de mogelijkheid een
verzoek in te dienen.
3. In de verordening wordt voorgesteld om als norm te nemen voor gehuwden 100 %
van het Wettelijk minimum loon. In veel gemeenten, en ook in de modelverordening
van het VNG, wordt voor gehuwden uitgegaan van 110 % van de bijstandsnorm,
gelijk aan het WML.
De Participatieraad adviseert u dit percentage van 110% van het WML op te nemen
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in de verordening.
4. Zoals bij veel regelingen bestaat ook in deze verordening een hardheidsclausule voor
onvoorziene situaties. De Participatieraad heeft in ieder geval een situatie in beeld
die mogelijk meer zal voorkomen nu ook meer (oudere) mensen van bijstand
afhankelijk (zullen) zijn. De wet sluit mensen die AOW-gerechtigd zijn uit van een
toekenning van individuele inkomenstoeslag. Toch is het denkbaar dat
belanghebbenden met een laag inkomen AOW-gerechtigd worden vlak voordat zij
aan de eis van drie jaar voldaan hebben. Dat zou een kwestie van dagen kunnen zijn.
Denkbaar is dat voor dergelijke situaties een oplossing wordt gevonden, door
bijvoorbeeld de referteperiode te verkorten voor die gevallen (leeftijdscategorie). Dan
nog blijft het mogelijk dat mensen op een dag na niet toekomen aan de vereiste
periode maar de periode van laag inkomen wordt dan wel verkort voor de mensen die
dan wel in aanmerking komen.
De Participatieraad adviseert u een oplossing te bedenken voor de geschetste
problematiek.
Ten slotte roept de Participatieraad u op de mondelinge en schriftelijke communicatie
over deze verordening goed af te stemmen op de belanghebbenden.
We vertrouwen er op dat onze adviezen de nodige aandacht zullen krijgen.
Met vriendelijke groet
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
Leon Bertens (voorzitter)
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