
1. Inleiding 
 
Op 3 oktober heeft de WMO Raad Duiven van u ter advisering “Verordening individuele inkomenstoeslag Duiven 
2015” ontvangen. Hierbij hebben wij gekeken of deze verordening voldoet aan de eisen die de wet en het sociale 
belang stellen. Hoewel uiteraard rekening gehouden moet worden met zowel de tijdsdruk achter de verordening 
en de financiële kaders die de Gemeente door moet hanteren, blijft het van belang te kijken naar de beste manier 
om de vereiste veranderingen door te voeren.  
 

2. Probleemstelling 
 
Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan (met inbegrip van een component reservering), in beginsel toereikend is. 
Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk 
komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het 
inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 de 
langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de 
langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden bevoegdheid meer, maar een 
discretionaire bevoegdheid. 
Hierbij moet echter gelet worden op de consequenties van het uitvoeren van de bevoegdheid en de manier 
waarop dit gedaan wordt. 
 
In de studie “Hoe ongelijk is Nederland?”  (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, juni 2014) wordt 
aangegeven dat de kloof tussen arm en rijk in Nederland steeds groter wordt. In dit kader is de keuze van het 
verhogen van de inkomensgrens een positieve ontwikkeling. Echter is de hoogte van de bedragen wel naar 
beneden bijgesteld. De voorgestelde bedragen voor de individuele inkomenstoeslag per kalenderjaar zijn: 

 voor een alleenstaande €200,-; dit was bij de langdurigheidstoeslag €352,- 

 voor een alleenstaande ouder €300,-; dit was bij de langdurigheidstoeslag €450,- 

 voor een gezin €350,-; dit was bij de langdurigheidstoeslag €502,- 
Dit betekent een verlaging van ongeveer €150,- voor alle groepen per kalenderjaar. Dit is een verlaging van 30% 
van het inkomen voor een gezin, oplopend tot 43% voor een alleenstaande. Voor iemand die van deze toeslag 
gebruik moet maken, is dit een vrij sterke daling van het inkomen. Er is geen argumentatie gegeven voor deze 
bedragen. 
 
Tenslotte moet hier tijdig en duidelijk over gecommuniceerd worden naar de betrokken groepen. Hierbij is het 
advies van de WMO Raad om uit te leggen wat met het inkomen gaat gebeuren en wanneer deze veranderingen 
doorgevoerd zullen worden. Wij adviseren artikel 78z van de Participatiewet in deze communicatie te gebruiken, 
alsmede duidelijk uit te leggen wat hiervan de consequenties zijn en wat de mogelijkheden zijn hier een bezwaar 
tegen in te dienen. Op deze manier zijn de wijzigingen beter te accepteren en krijgen de doelgroepen ook het 
gevoel meer betrokken te zijn bij de wijzigingen. 
 

3. Beslispunten 
 
Op basis van de studie “Hoe ongelijk is Nederland”, waarin de toenemende kloof tussen arm en rijk wordt 
uitgewerkt, adviseert de WMO Raad nogmaals kritisch naar de voorgestelde bedragen te kijken. Verder moet 
ook de beslissing voor de hoogte van deze bedragen ondersteund worden door beredenering en argumenten. 
Hierbij wil de WMO Raad wijzen op het feit dat financiële redenen in deze beslissingen niet leidend mogen zijn. 
De verandering in de hoogte van de toeslag is momenteel vrij ingrijpend voor de doelgroepen en vereist daarom 
een duidelijke argumentatie. 
 
De WMO Raad is bereid mee te werken aan een communicatiescenario voor de betrokken doelgroepen. 
 

4. Conclusie 
 
De WMO Raad steunt de keuze de inkomensgrens van een aantal regelingen te verhogen van 100% naar 110% 
en de referteperiode te verkorten van 36 naar 12 maanden, om zo een meer actuele inventaris te kunnen maken. 
Het enige punt waar de WMO Raad op wil wijzen is de procentueel drastische verlaging van de toeslagen. Hier is 
geen argumentatie bij gegeven. 



Derhalve geeft de WMO Raad een negatief advies op de “Verordening individuele inkomenstoeslag Duiven 
2015”. 


