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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2015 in te trekken per 
datum vaststelling van de Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 
2016 

2. De verordening individuele studie- en inkomenstoeslag 2016 vast te stellen en daarmee: 
1.1 ten opzichte van de verordening 2015 de van toepassing zijnde bijstandsnorm van 110 
procent naar 120 procent bij te stellen. 

 
Inleiding 
In december 2015 zijn door uw gemeenteraad de “kaders minimabeleid” vastgesteld. Op basis van de 
kaders is in juni 2016 de “Verordening Meedoen Albrandswaard 2016” vastgesteld. In het raadsvoorstel 
verordening Meedoen 2016 (bijlage BBV 1080861, raadsvoorstel 1081433) was opgenomen om artikel 7 
van de verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard aan te passen: “Een persoon 
heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als 
gedurende de referteperiode van 36 maanden het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 
procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm”. Per abuis is hierover geen officieel besluit 
genomen. Wij stellen u voor met bijgevoegd besluit dit te herstellen zodat voor alle minimaregelingen de 
norm op 120 procent wordt gesteld in plaats van 110 procent. 
 
Beoogd effect.  
De norm voor de minimaregelingen gelijk te trekken naar 120 procent zoals in de “kaders minimabeleid” 
door uw raad in december 2015 is vastgesteld. Hiermee wordt de bereikbaarheid voor minima vergroot. 
 
 
Relatie met beleidskaders 

- kaders minimabeleid 
 
Argumenten 

2.1 Hiermee wordt de van toepassing zijnde bijstandsnorm  voor de regeling gelijk gesteld met de 
overige minimaregelingen uit de verordening Meedoen Albrandswaard 2016. 

Op 28 juni 2016 heeft u in de gemeenteraad de verordening Meedoen Albrandswaard 2016 
vastgesteld. In het raadsvoorstel voor deze verordening was beoogd ook direct artikel 7 van de 
verordening studie- en inkomens toeslag Albrandswaard 2016 aan te passen naar 120 procent. Per 
abuis is hiervoor destijds geen concept raadsbesluit voor bijgevoegd waardoor hier geen officieel 
besluit is genomen. Met dit voorstel stellen wij voor dit met terugwerkende kracht per 28 juni alsnog te 
doen. 



 
 

 
 
Kanttekeningen 

1.1 Door de norm bij te stellen van 110 naar 120 procent wordt de doelgroep groter en is er een 
kans dat de begroting wordt overschreden. 

Met tussenrapportages houden wij de raad op de hoogte van de ontwikkelingen. Eventuele 
overschrijdingen worden opgevangen binnen de budgetten van het sociale domein. 

  
Uitvoering/vervolgstappen 
Na uw besluit zullen eventuele aanvragen die tussen 28 juni 2016 en heden zijn beoordeeld opnieuw 
worden getoetst aan de norm van 120 procent. 
 
Evaluatie/monitoring 
Via bestuursrapportages wordt per kwartaal geëvalueerd en bekeken of de uitgaven in de pas lopen. 
Deze gegevens worden gebruikt voor de evaluatie medio 2017.  Naar verwachting zullen bij de 
jaarrekening 2016 de eerste relevante gegevens beschikbaar zijn. 
 
Financiën  
De bekostiging van deze verordening moet binnen de begroting plaats vinden. 
 
Juridische zaken 
- 
 
Duurzaamheid 
Het beleid draagt bij aan de zelfredzaamheid van de burger met een laag inkomen. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De communicatie over deze verordening wordt meegenomen met de communicatie over de 
minimaregelingen. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Raadsvoorstel nr. 1081433: Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 (BBV nr. 1080861, 
raadsvoorstelnr. 1081433) 

2. Concept raadsbesluit Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 
(nr. 1128474) 

 
Poortugaal, 13 september 2016 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


