
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: besteding overgebleven minimagelden 2014 
BBV nr: 2015/147616 

 

1. Inleiding 

Met het voorstel tot besteding overgebleven minimagelden 2014 worden vier amendementen 

en toezeggingen afgedaan. Het betreffen de volgende: 

 Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het amendement: “ Minimagelden 

volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden” aangenomen.  

Als beslispunt bij de besluitvorming over de verordening individuele inkomenstoeslag 

op te nemen:  

De inkomenstoeslag is ook mogelijk voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 

100% en 110% van de bijstand. Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse 

onderbesteding van de begrote middelen voor minimaregelingen en eventuele inzet 

van een deel van de armoedegelden.  

 

 Op 6 november 2014 heeft de gemeenteraad het amendement “Minimagelden 

volledig benutten: vastleggen in de begroting” aangenomen.  

Bij eventuele onderbesteding worden de middelen die in de begroting in programma 

3 geraamd zijn voor het beleidsveld jaarlijks volledig uitgegeven voor dit beleidsveld 

door inzet van een aanvullende regeling. Hiervoor wordt geen aparte reserve voor 

dit beleidsveld gecreëerd. 

 

 Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad de motie vreemd “De ware 

kerstgedachte” besproken en na toezegging van het college niet in stemming 

gebracht.  

Toezegging dat, nadat is vastgesteld hoeveel budget er overblijft van de 

‘koopkrachttegemoetkoming’ er een bestedingsvoorstel komt van dit budget ten 

behoeve van de minima.  

 

 Op 22 januari 2015 heeft de gemeenteraad de motie vreemd “Motie Minimale 

investering, maximaal Bereik” besproken en na toezegging van het college niet in 

stemming gebracht. 

Wethouder Langenacker geeft aan bereid te zijn nogmaals in gesprek te gaan met de 

organisatie PMO.  

   

Overgebleven budget 2014 

Bij berap 2-2014 is gemeld dat in 2014 weliswaar initiatieven zijn genomen om de 

minimaregelingen extra onder de aandacht van de Haarlemmers te brengen. Desondanks 

bleef in 2014 nog een bedrag van circa € 300.000 onbesteed. Dit bedrag is toegevoegd aan de 

reserve Sociaal Domein.  

Verder is van het budget ‘koopkrachttegemoetkoming een bedrag van € 242.959 niet besteed 

en van het Minimabudget bleef eind 2014 een bedrag over van € 276.520. Ook deze laatste 

twee bedragen zijn bij de jaarrekening 2014 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. In 

totaal is daarmee een bedrag van € 820.000 in 2014 aan minimagelden onbesteed gebleven.  
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Besteding                                                                                                                                    

In opdracht van de gemeenteraad stelt  het college voor om de overgebleven gelden uit 2014 

eenmalig beschikbaar te stellen aan iedereen met een inkomen tot 110 % van de 

bijstandsnorm, in de vorm van een inkomenstoeslag. Daarnaast worden de gelden ingezet 

voor een pilot schuldhulp  en ter ondersteuning van het Platform minimaorganisaties (PMO). 

Ook deze bestedingen zijn eenmalig, dus alleen voor 2015. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

1. De inkomensgrens van de individuele inkomenstoeslag voor 2015 te verruimen naar 

110% 

2. De ‘wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem’ vast te stellen. De 

verordening treedt in werking daags na publicatie en geldt tot en met 31 december 

2015. 

3. De benodigde gelden van € 820.000 zijn in 2014 toegevoegd aan de reserve Sociaal 

Domein. Deze gelden worden nu onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 

4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie 

Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het is de wens van de raad om de minimagelden volledig te benutten en deze in te zetten voor 

Haarlemmers met een inkomen tussen 100 -110% van de bijstandsnorm. Ook zetten we in op 

een innovatieve omgang met schuldenproblematiek en financieren we eenmalig PMO om een 

aantal doelstellingen uit ons minimabeleid te realiseren.  

 

4. Argumenten 

 

Met deze voorstellen wordt uitvoering gegeven aan de amendementen en toezeggingen die in 

de inleiding zijn genoemd. In de afgelopen jaren zijn met name de minima geconfronteerd 

met de gevolgen van de crisis. Juist deze doelgroep heeft het moeilijk gehad en er is alle 

aanleiding de niet-aangewende middelen uit 2014 eenmalig in 2015 in te zetten voor de 

doelgroep waarvoor deze middelen bestemd zijn.  

In de loop van 2015 wordt nieuw armoede- en minimabeleid geformuleerd voor de jaren 

vanaf 2016. 

 

4.1.1 Historische ontwikkeling 

Van 2004 tot en met 2014 konden minima, onder voorwaarden, gebruik maken van de 

langdurigheidstoeslag. Van 2004 tot en met 2008 was de regelgeving centraal vastgesteld, 

vanaf 2009 kregen gemeenten hierin deels beleidsvrijheid. De inkomensgrens om in 

aanmerking te komen voor de regeling was van 2004 tot en met 2008 landelijk vastgesteld op 

100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (verder bijstandsnorm). Per 2009 werden 

gemeenten vrij om de inkomensgrens vast te stellen, per 2012 kwam er een wettelijke grens 

van 110%, per 2015 is deze grens weer vrijgelaten.  

Haarlem heeft vanaf 2009 tot 2014 de grens van 100% gehanteerd de reden hiervan is 

opgenomen in de nota: ‘Verordening langdurigheidstoeslag 2009’ (ZW/BB Reg.nr. 
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2009/24160): Aangezien we reeds meer middelen uitgeven dan begroot, stellen wij voor het 

huidige beleid in 2009 te handhaven en de doelgroep niet verder te verruimen. Het 

beschikbare financiële budget staat dit niet toe.  

 

4.1.2 Extra overwegingen bij het incidenteel verruimen van de inkomensgrens naar 110%. 

Door de inkomensgrens voor 2015 te verhogen van 100% van de bijstandsnorm naar 110% 

krijgt deze doelgroep in ieder geval dit jaar een extra steuntje in de rug. Hiermee worden de 

overgebleven minimagelden 2014 besteed aan de betreffende doelgroep.  

 

4.1.3 De kosten van de eenmalige verhoging van de inkomensgrens van 100 naar 110% 

In de berekening in bijlage 1 zijn de kosten geraamd op ca. € 750.000 voor de doelgroep 

tussen de 100 en 110% bij een bereik van 70%. Daarnaast is ca. € 150.000 geraamd aan  

uitvoeringskosten. In totaal worden de kosten daarmee geraamd op € 900.000.   

Dit betreft de raming voor een volledig jaar. De regeling wordt echter pas in de loop van het 

kalenderjaar ingevoerd. Dit betekent dat het beroep op de regeling naar verwachting lager zal 

zijn. De feitelijke kosten worden geraamd op € 690.000. Als de kosten toch hoger zullen zijn 

dan het overgebleven budget (€ 820.000,-), het is immers een open einde regeling, dan 

worden deze kosten betaald uit het armoedegeld van 2016. 

  

4.2 Innovatieve pilot schulden 

Voor mensen met schulden die op dit moment niet kunnen worden geholpen bij 

Schulddienstverlening willen we een pilot starten. Er kunnen verschillende redenen zijn 

waarom een schuldregeling niet mogelijk is, waarbij soms sprake is van extra 

maatschappelijke kosten. Voor deze mensen wordt gezocht naar een methode om hen alsnog 

te kunnen ondersteunen. Onderzocht wordt wat hiervoor de beste aanpak is; met behulp van 

een externe organisatie, of door de gemeente zelf. Er zijn gesprekken gevoerd met ‘Goede 

Gieren’. “Goede Gieren” is een organisatie die schulden opkoopt van mensen. Voor de 

aflossing van die schulden wordt maatwerk geleverd en dit gebeurt in samenwerking met de 

uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Voor het opkopen van die schulden moet een  

revolverend fonds worden opgericht. In bijlage 2 staat de aanpak van ‘Goede gieren’ 

beschreven.  

De kosten voor de aanpak via Goede Gieren zijn: 

€ 40.000 voor de organisatie Goede Gieren 

€ 50.000 tot € 200.000 als budget om schulden te betalen (kan variabel worden ingevuld en is 

ook afhankelijk van de overige fondsen die worden geworven door Goede Gieren en een 

bijdrage kunnen leveren). Voor de start wordt € 50.000 uitgetrokken, in afwachting van de 

resultaten van de wervingen van Goede Gieren. Wanneer wordt besloten om de pilot om te 

zetten naar een structurele werkwijze betekent dit dat er uitvoerings- en organisatiekosten van 

de gemeente aan verbonden zijn (na de eerste tien aanvragen handelt de gemeente de 

aanvragen samen af, na twintig  aanvragen moet de gemeente de daarop volgende aanvragen 

volledig zelf afhandelen). 

 

4.3 Platform minimaorganisaties 

Op verzoek van de gemeenteraad zijn PMO en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan 

over welke rol PMO en aangesloten organisaties kunnen nemen in het vergroten van het 

bereik van de minimaregelingen. De bij PMO aangesloten organisaties hebben veel contact 

met minima. PMO heeft een plan van aanpak gemaakt, waarin zij de doelstellingen van het 

gemeentelijk minimabeleid vertalen naar een adequate uitvoering. Wij stellen voor om  PMO 

voor de uitvoering hiervan een eenmalig bedrag van  € 40.000 toe te kennen 
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In de nota ‘Armoedebeleid de volgende stap’ was voor de periode 2014-2015 een bedrag van 

€ 50.000 gereserveerd voor vergroten van het bereik van de doelgroep. In 2014 zijn deze 

middelen niet besteed. De toekenning van € 40.000 aan het PMO komt uit de gereserveerde 

middelen. Daarnaast loopt een gemeentelijke communicatiecampagne om het bereik van de 

doelgroep te vergroten.  

 

4.4  De financiële paragraaf: 

Het overgebleven minimabudget uit 2014 wordt aangewend voor de dekking van de 

bestedingen in deze nota. Over 2014 resteren de volgende bedragen: 

 €  243.000 van het budget koopkrachttegemoetkoming, na afsluiting 2014  

 €  277.000 minimabudget,  na afsluiting 2014 

Subtot  €   520.000 Deze gelden worden nu onttrokken aan de reserve Sociaal Domein, dit is       

       opgenomen in de kadernota 2015. 

 € 300.000  minimabudget, in berap 2  2014 geboekt naar de reserve Sociaal Domein  

totaal    € 820.000. 

 

Bestedingen:  

1. Verhoging inkomensgrens van de individuele inkomenstoeslag van 100% van de 

bijstandsnorm naar 110% van de bijstandsnorm.  Naar verwachting is hiermee een 

bedrag van €690.000 gemoeid. Het betreft echter een openeinderegeling. Daarmee 

zijn de uitgaven niet vooraf exact te ramen. Als de kosten hoger zijn dan de geraamde 

€ 690.000, wordt dekking gezocht binnen de begroting voor minimaregelingen en 

bijzondere bijstand. Wanneer hierin onvoldoende dekking gevonden kan worden, zal 

dekking gevonden worden binnen de middelen voor armoedebeleid 2016.  

2. Innovatieve pilot schulden ca. € 40.000 + een fonds van € 50.000 bij de start. 

3. Platform minimaorganisaties totale kosten € 40.000. 

Totaal van alle bestedingen: € 820.000. In 2014 is dit bedrag toegevoegd aan de reserve 

Sociaal Domein. Ter dekking van deze uitgaven wordt het bedrag in 2015 aan deze reserve 

onttrokken.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

De uitbreiding van de doelgroep van de individuele inkomenstoeslag is een verruiming van 

de regeling. De kosten die de verruiming van de inkomensgrenzen voor de individuele 

inkomenstoeslag met zich meebrengt zijn moeilijk in te schatten. Er is een inschatting 

gemaakt van de potentiële doelgroep. Hierbij moeten de nodige slagen om de arm gehouden 

worden. Van de potentiële doelgroep is (op basis van CBS-cijfers) wel het inkomen bekend, 

maar niet of er sprake is van vermogen of dat de periode dat iemand behoort tot de minima 

korter is dan drie jaar. Als er sprake is van vermogen of een kortere periode van behoren tot 

de minima, dan valt iemand buiten de doelgroep. 

Aan de andere kant wordt gerekend met een bereik van 70%. De afgelopen jaren behaalde 

Haarlem een doelgroep van zo’n 60%  met de diverse minimaregeling. Haarlem streeft naar 

een groter bereik van de doelgroep. Als we hierin slagen, doen er mogelijk meer mensen een 

beroep op de regeling. We gaan monitoren of we daadwerkelijk het aantal mensen bereiken 

dat is opgenomen in de planning. Hierbij sluiten we aan bij de bestaande P&C-cyclus.    
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6. Uitvoering 

De wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem wordt bekendgemaakt in het 

digitale Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie. Ook worden de 

aanpassingen verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde verordening individuele 

inkomenstoeslag Haarlem. 

 

Communicatie: 

- HaarlemPas houders ontvangen een brief ontvangen waarin deze eenmalige 

tegemoetkoming van de regeling voor 2015 wordt uitgelegd.  

- De verruiming van de regeling wordt kenbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen en 

actief uitgedragen naar organisaties in de stad die werken met de doelgroep.  

- De regelingen worden toegevoegd aan de voorlichting ‘Omgaan-Met-Geld’ van de 

preventiemedewerkers.   

- Binnen SZW krijgen medewerkers voorlichting over de regelingen.  

 

 

7. Bijlagen 

 

1. Toelichting berekening individuele inkomenstoeslag 

2. Toelichting Goede Gierenaanpak 

3. Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

1. De inkomensgrens van de individuele inkomenstoeslag voor 2015 te verruimen van 

100% van de bijstandsnorm naar 110% van de bijstandsnorm. 

2. De ‘wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem’ vast te stellen. De 

wijzigingsverordening treedt in werking de dag na publicatie en geldt tot en met 31 

december 2015. 

3. De benodigde  gelden van € 820.000 zijn in 2014 toegevoegd aan de reserve Sociaal 

Domein. Deze gelden worden nu onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 
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Bijlage 1 toelichting berekening individuele inkomenstoeslag: 

 

 

Verruimen inkomensgrens individuele inkomenstoeslag (iit) van 100% bijstandsnorm naar 

110% bijstandsnorm.  

 

Berekening op basis van cijfers Minimamonitor Haarlem 2012: 

 

Totale minima doelgroep 

Volgens de Minimamonitor Haarlem 2012
1
, hadden 2374 gezinnen recht op 

langdurigheidstoeslag (ldt)
2
, terwijl er 1170 gezinnen daadwerkelijk werden bereikt. Dit 

betreft de doelgroep met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm.  

Volgens de Minimamonitor 2012 waren er in Haarlem in totaal 4892 gezinnen met een 

inkomen tot 110%, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Beperking recht op de individuele inkomenstoeslag 

Niet al deze huishoudens hebben feitelijk recht op iit. Zo is er o.a. geen recht wanneer een 

gezin korter dan 36 maanden een inkomen onder de gestelde inkomensgrens heeft, of 

wanneer een gezin meer vermogen heeft dan de vermogensgrens in de Participatiewet.  

 

Berekening potentiële doelgroep 

Het bereik van de minima in 2012 was 61%. Als we het daadwerkelijk bereik van 2012 van 

1170 gezinnen op  61% stellen en naar 100% omrekenen  dan komen ca. 1920 gezinnen met 

een inkomen tot 100% in aanmerking.. De overige 455 gezinnen komen  niet in aanmerking 

komen voor de regeling. Van de mensen met een inkomen tot 100% zou dus zo’n  80% 

daadwerkelijk tot de doelgroep van de regeling behoren.  

 

Het aantal gezinnen met een inkomen tussen de 100 en 110% is 2518  (4892 – 2374). Als we 

aannemen dat hiervan ook 80% tot de doelgroep behoort, komt dat op ca. 2000 gezinnen.  

 

De hoogte van de iit is gemiddeld € 440 Wanneer we 70% van de gezinnen tussen 100 

en110% bereiken, komen de kosten op ca.  € 600.000 aan de hand van cijfers 2012. 

Vergelijken we dit met de realisatie 2014, dan komen de kosten op ca. € 750.000.  

De uitvoeringskosten komen op ca. € 150.000, dit is 2,4 fte. De individuele inkomenstoeslag 

is namelijk een bewerkelijke regeling aangezien het inkomen en vermogen over 36 maanden 

moet worden gecontroleerd.  

 

 

  

                                                      
1
 Dit zijn de meest recente cijfers. 

2
 De langdurigheidstoeslag is de voorloper op de iit.  
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Prognose en berekeningen Individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) 

 Kosten soort  2012 2013 2014 Begroot 2015 

1 Individuele 

inkomenstoeslag tot 

100% feitelijk 

uitgegeven (voorheen 

langdurigheidstoeslag) 

599.000 624.000 701.000 Regulier                       410.000 

Extra armoedegeld      170.000                           

.                                              + 

Totaal                          580.000 

2 Individuele 

inkomenstoeslag tot 

100-110% 

nvt nvt Nvt  doelgroep 100 tot 110% bij 

een bereik van 70% =750.000                                                     

3 Uitvoeringskosten 

vergroten doelgroep 

naar 110% 

nvt nvt Nvt  Volgens onderstaande 

vergelijking met de regeling 

2014 (= tot 100%) = 250.000 

 

 

Tabel overgenomen uit de nota: Armoedebeleid de volgende stap.  

In onderstaande tabel is aangegeven welke extra armoedegelden er door het rijk beschikbaar 

zijn gesteld voor de jaren 2014 tot en met 2018 en hoeveel hiervan nog vrij te besteden is.  

 
 

Cijfers IASZ verstrekte langdurigheidtoeslag over 2012, 2013 en 2014  aan mensen met een 

bijstandsuitkering en mensen zonder uitkering.  

 Totaal aanvragen Mensen met 

uitkering 

Mensen zonder 

uitkering  

verhouding 

2012 183 131 52 72/28% 

2013 182 139 43 76/24% 

2014 200 149 51 74/26% 

 

 

Cijfers Zandvoort verstrekte langdurigheidtoeslag over 2012, 2013 en 2014  aan mensen met 

een bijstandsuitkering en mensen zonder uitkering. 

 Totaal aanvragen Mensen met 

uitkering 

Mensen zonder 

uitkering  

verhouding 

2012 183 140 43 77/23% 

2013 183 142 41 78/22% 

2014 190 146 44 77/23% 
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Bijlage 2 toelichting Goede Gierenaanpak 

 

De Goede Gierenaanpak is een innovatieve en alternatieve omgang met 

schuldenproblematiek. Door niet te vertrekken vanuit formele en bureaucratische 

mogelijkheden, maar van uit een kosten-baten analyse, wil het GG fonds goedkopere en 

betere oplossingen mogelijk maken. Hiermee wil deze stichting het vastgelopen stelsel van 

schulddienstverlening van buitenaf aanvullen en opnieuw uitvinden. 

Het ‘Goede Gieren-fonds’ wil schulden gaan opkopen volgens de regels van de 

schuldsanering. Tegelijk maakt het met de schuldenaar afspraken over de aflossing en het 

voorkomen van nieuwe financiële problemen. Bovendien sluit het fonds prestatiecontracten 

af met partijen die er belang bij hebben dat de problemen niet escaleren. Dat betekent dat 

corporaties en gemeenten een financiële bijdrage leveren aan het fonds, als het 

huisuitzettingen en onder toezichtstelling weet te voorkomen. 

Kosten: 

€ 40.000 voor de organisatie goede gieren, hiervoor wordt 10 schuldenaars volledig geholpen 

door Goede Gieren medewerkers. De volgende 10 schuldenaars worden samen geholpen door 

medewerkers van Goede Gieren en medewerkers van Schulddienstverlening van de afdeling 

SZW. Vanaf de 21 schuldenregeling zal de gemeente zelf de volledige uitvoering moeten 

verrichten.  

€ 50.000 tot €200.000 als budget om schulden te betalen (kan variabel worden ingevuld) en is 

ook afhankelijk van de overige fondsen die worden geworven door Goede Gieren en een 

bijdrage kunnen leveren.  

€ x bedrag uitvoerings- en organisatiekosten van de gemeente (na de  eerste twintig 

aanvragen moet de gemeente deze zelf afhandelen). 
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Bijlage 3 

 

WIJZIGINGSVERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE 

HAARLEM 

 

De raad van de gemeente Haarlem; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. < datum >; inzake 

wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

 

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Participatiewet; 

 

BESLUIT: 

 

vast te stellen de wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

 

 

Artikel I. Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

 

De Verordening individuele inkomenstoeslag Haarlem wordt als volgt gewijzigd:  

 

A. Artikel 3 luidt als volgt: 

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. 

Voor het vaststellen van de bijstandsnorm wordt gebruik gemaakt van een 

normentabel, hierbij wordt aangesloten bij artikel 4 van de Participatiewet.  

 

B. De toelichting op artikel 3 luidt als volgt:  

 

Van belang bij het bepalen wat een langdurig laag inkomen is, is wat onder 

‘langdurig’ en onder ‘laag’ wordt verstaan.  

 

Langdurig  

De door de gemeenteraad vastgestelde langdurige periode voorafgaand aan de 

peildatum, wordt aangeduid als referteperiode. De referteperiode is vastgesteld in 

artikel 1 van deze verordening.  

 

Laag inkomen 

Een inkomen is laag als het niet hoger is dan 110% van de toepasselijke 

bijstandsnorm. In de normentabel wordt aangesloten op de volledige norm voor 

gezinnen, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Dit maakt de inkomensgrenzen 

veel overzichtelijk voor de burger en eenvoudiger uit te voeren. Hierbij wordt 

aangesloten bij de berekeningswijze zoals sinds 1 januari 2015 is opgenomen in 

artikel 6 van de beleidsregels HaarlemPas. 
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De vraag of het inkomen van een persoon gedurende de referteperiode niet hoger is 

dan het langdurig lage inkomen van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, zal 

niet al te rigide mogen worden beoordeeld. Een marginale overschrijding van dit 

lage inkomen moet worden genegeerd.  Gaat het inkomen van een persoon 

gedurende (een deel van) de referteperiode de toepasselijke bijstandsnorm 

maandelijks met ongeveer €  5 of meer te boven, dan is geen sprake meer van een 

marginale overschrijding van de bijstandsnorm die niet aan toekenning van een 

individuele inkomenstoeslag in de weg staat. Er is immers geen sprake van een 

incidentele geringe overschrijding van de bijstandsnorm of van te verwaarlozen 

bedragen van enkele eurocenten. 

 

 

Artikel II. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als; ‘wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 

Haarlem’. 

 

Artikel III. Inwerkingtreding en geldingsduur 

Deze verordening treedt daags na datum bekendmaking in werking en geldt tot en met 31 

december 2015. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van < datum noemen>.   

 

De griffier,     De voorzitter, 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening individuele inkomenstoeslag 

Haarlem vastgesteld. Bij deze vaststelling heeft de gemeenteraad het amendement: “ 

Minimagelden volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden” aangenomen. Op 6 

november 2014 heeft de gemeenteraad het amendement “Minimagelden volledig benutten: 

vastleggen in de begroting” aangenomen. 

In deze amendementen  besluit de gemeenteraad: De inkomenstoeslag is ook mogelijk voor 

Haarlemmers met een inkomen tussen de 100 en 110% van de bijstand….. 

Met deze wijzigingsverordening worden de amendementen formeel opgenomen in de 

verordening. 

 

Op 9 december 2014 heeft het college van de gemeente Haarlem de  ‘Regeling meerkosten 

voor chronisch zieken en gehandicapten en actualisatie minimabeleid’ vastgesteld. Onderdeel 

van dit besluit was de aangepaste beleidsregels HaarlemPas. In de beleidsregels HaarlemPas 

is gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om de inkomensgrenzen voor de 

HaarlemPas en minimaregelingen vast te stellen. Hierbij is gekozen om de wijze van 

berekening van de inkomensgrenzen sterkt te vereenvoudigen, en vanaf 1 januari 2015 

gebruikt te maken van een normentabel voor de inkomsten, waarbij de categorieën zich 

beperken tot gezin, alleenstaande ouder en alleenstaanden, en waarbij wordt aangesloten bij 

de leeftijdsnormen die van toepassing zijn.   

Voor de individuele inkomenstoeslag wordt het gebruik van een normentabel nu toegevoegd 

aan de verordening, aangezien artikel 8 lid 2 van de Participatiewet opdraagt om bij 

verordening de begrippen langdurig en laag inkomen te regelen. Door gebruik te maken van 

een normentabel wordt aangesloten bij de wijze van berekening zoals vastgelegd in de 

beleidsregels HaarlemPas.  

 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

 

Artikel I. Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

Spreekt voor zich. 

 

Artikel 2. Citeertitel 

Spreekt voor zich. 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en geldingsduur 

Spreekt voor zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 


