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Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. 90;
gehoord de commissie Samenleving d.d. 26 november 2014;
gelet op het advies van de Cliëntenraad;
gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 108, tweede lid, Gemeentewet, en artikel 8,
eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;
BESLUIT
vast te stellen de navolgende: Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015.

Artikel 1 Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene
a.
bijstand;
peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
b.
referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.
c.

Artikel 2 Indienen verzoek
Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend
middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Langdurig laag inkomen
1.

2.

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan
110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
De toepasselijke bijstandsnorm bedraagt voor toepassing van lid 1;
voor gehuwden de norm genoemd in artikel 21 onder b van de wet ( exclusief de vakantiea.
toeslag);
voor alleenstaande ouder 90% van de norm genoemd in artikel 21 onder b van de wet ( exb.
clusief de vakantietoeslag);
voor alleenstaande 70% van de norm genoemd in artikel 21 onder b van de wet ( exclusief
c.
de vakantietoeslag).

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag
1.

De individuele inkomenstoeslag wordt gebaseerd op de bijstandsnorm per 1 januari van het betreffende kalenderjaar en bedraagt afgerond op heIe euro's:
voor gehuwden; 38% van de bijstandsnorm genoemd in artikel 21 onder b van de wet;
a.
Voor een alleenstaande ouder: 38% van 90% van de bijstandsnorm genoemd in artikel 21
b.
onder b van de wet;
Voor een alleenstaande: 38% van 70% van bijstandsnorm genoemd in artikel 21 onder b
c.
van de wet:

2.

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge
de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in
aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande
of alleenstaande ouder zou gelden.
Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

3.

Artikel 5 Nadere uitvoeringsregels
Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels stellen in het belang van een zorgvuldigeuitvoering
van deze verordening.Het college stelt in ieder geval beleidsregels vast die aangeven wanneer sprake
is van"geen uitzicht op inkomensverbetering" waarbij rekening gehouden wordt met de krachtenen
bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verrichtom tot inkomensverbetering te komen.

Artikel 6 Hardheidsclausule
1.

1

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
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2.

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2015.
De verordening Langdurigheidstoeslag Deurne 2014 (vastgesteld bij raadsbesluit van 10-12-2013)
wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014.
De griffier, R.J.C.M. Rutten
De voorzitter, H.J. Mak
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Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015
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