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Verordening Individuele Minimatoeslag Nissewaard 2017
De raad van de gemeente Nissewaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016;
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet;
gezien het advies van de commissie Zorg en Werk van 3 november 2016;
besluit de volgende verordening vast te stellen:
Verordening Individuele Minimatoeslag Nissewaard 2017.

Artikel 1 Individuele Minimatoeslag
1.

2.
3.

4.

Burgemeester en wethouders kunnen een Individuele Minimatoeslag verlenen aan een alleenstaande of gezin van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, als de alleenstaande of het gezin langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen
als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft en geen uitzicht op inkomensverbetering.
Hierbij letten zij op de omstandigheden van de alleenstaande of het gezin.
Onder langdurig wordt verstaan: een aaneengesloten periode van twaalf kalendermaanden,
voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag.
Onder een laag inkomen wordt verstaan: een inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, met uitzondering van een eerder verstrekte toeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet, dat niet hoger is dan 110% van de voor belanghebbende van toepassing zijnde norm.
Bij de omstandigheden wordt gelet op het volgen van onderwijs of een opleiding als bedoeld in
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet studiefinanciering 2000 of
ander uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs. De belanghebbende die dit onderwijs of deze opleiding
volgt, komt niet in aanmerking voor een Individuele Minimatoeslag, tenzij belanghebbende een
tot zijn last komend kind in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar heeft.

Artikel 2 Hoogte van de Individuele Minimatoeslag
1.
2.

De toeslag voor een alleenstaande of een gezin bedraagt € 225,00.
De toeslag wordt verhoogd met € 200,00 als de belanghebbende:
inkomsten had uit arbeid in ten minste zes van de twaalf kalendermaanden, genoemd in
a.
artikel 1, tweede lid, of
volledig is vrijgesteld van een wettelijke verplichting om arbeid te verrichten.
b.

3.

De toeslag wordt verhoogd:
met € 300,00 voor ieder ten laste komend kind dat op 1 januari van het jaar van indiening
a.
van de aanvraag de leeftijd van vier tot en met elf jaar heeft bereikt;
met € 400,00 voor ieder ten laste komend kind dat op 1 januari van het jaar van indiening
b.
van de aanvraag de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar heeft bereikt.

Artikel 3 Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders kunnen van artikel 1 van deze verordening afwijken voor zover de toepassing, gelet op de omstandigheden van belanghebbende en het doel van deze verordening, leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Intrekking oude regeling
De Verordening Individuele Minima Toeslag Nissewaard 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking, en werkt terug tot en met 1 januari
2017.

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Individuele Minimatoeslag Nissewaard 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard op 22 maart
2017.
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