
Wijzigingen in de beleidsregels en verordening 
 
Beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap: 

 De titel is gewijzigd van ‘meerkosten chronisch zieken en gehandicapten’  naar 
‘tegemoetkoming bij ziekte en handicap’. De nieuwe titel dekt beter de inhoud van de 
beleidsregels waardoor burgers zich beter op de hoogte kunnen stellen van de regeling. Op 
de website van de gemeente wordt deze titel al gebruikt omdat deze laagdrempeliger is.  

 De einddatum indienen wordt verschoven van 31 december van het betreffende 
kalenderjaar naar 31 januari volgende op het betreffende kalenderjaar. Hierdoor hebben 
mensen meer tijd om de aanvraag in te dienen en voorkomen we dat zij een vergoeding mis 
lopen. 

 Twee tekstuele omissies zijn aangepast 
 
  Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles: 

 Verwijzingen naar de wet werk en bijstand zijn aangepast naar Participatiewet. Wetsartikelen 
zijn hieraan aangepast.  

 Voor de definitie van laag inkomen is aansluiting gezocht bij artikel 6 van de beleidsregels 
HaarlemPas. In artikel 6 van de beleidsregels HaarlemPas is de inkomensgrens van 115% 
opgenomen. 

 De eigen bijdrage van ouders is komen te vervallen.  
 
Beleidsregels maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen 

 Toegevoegd artikel 4 lid 1 onder c: tegemoetkoming in de kosten van de brugklas; per kind 
dat voor het eerst naar de middelbare school gaat € 200 eenmalig. 

 Artikel 4 lid 1 onder c omgenummerd naar artikel 4 lid 1 onder d. 
 
Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 

 Verwijzingen naar de wet werk en bijstand zijn aangepast naar Participatiewet. Wetsartikelen 
zijn hieraan aangepast. 

 Toegevoegd is de bepaling in artikel 3 lid 2 onder b: korter dan twee jaar zijn uitgestroomd 
uit Participatiewet, de Ioaw of de Ioaz wegens het verrichten van arbeid, waarbij hun 
inkomen nog onder de inkomensgrens blijft zoals  genoemd in artikel 5 van deze beleidsregels 

 Toegevoegd zijn de bepalingen in artikel 4 eerste lid onder c: deelname aan inburgering, 
uiteindelijk, gericht op arbeidsinschakeling en onder e: het verrichten van betaalde 
werkzaamheden in de eerste twee jaar na beëindiging van hun uitkering op grond van de 
Participatiewet, de Ioaw of de Ioaz wegens het verrichten van arbeid, waarbij hun inkomen 
nog onder de inkomensgrens blijft zoals  genoemd in artikel 5 van deze beleidsregel. Waarbij 
de rest van het is omgenummerd.  

 Voor de definitie van laag inkomen is aansluiting gezocht bij artikel 6 van de beleidsregels 
HaarlemPas. In artikel 6 van de beleidsregels HaarlemPas is de inkomensgrens van 115% 
opgenomen. 

 De toelichting is tekstueel vereenvoudigd.  

 Aan de toelichting is toegevoegd: Met deze beleidsregels voegt het college per 2016 een 
extra doelgroep toe aan het KOA-Kopje; de ouders die verplicht inburgeren.  De verruiming 
van de beleidsregels tot ouders die door arbeidsdeelname uitstromen uit de uitkering op 
grond van de Participatiewet, de Ioaw of Ioaz, uit 2014 wordt met opname in deze 
beleidsregels gecodificeerd.  Deze verruiming was onderdeel van de nota: Armoedebeleid de 
volgende stap (2014/96453). 

 
tweede wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem 

 Met deze wijzigingsverordening wordt de verordening individuele inkomenstoeslag 
aangepast. 

 Met artikel A verruimt de inkomensgrens naar 115% hierbij wordt aansluiting gezocht bij 
artikel 6 van de beleidsregels HaarlemPas 

 


