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Registratienummer: 

 

RVO18.0110 Portefeuillehouder: P. de Vrij 

Van afdeling: Sociaal Domein Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Advies van de Adviesraad Sociaal Domein       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

A.P. Buis 

(0223) 67 1159 

b.buis@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot vaststelling van de wijziging van de Verordening Individuele 

Inkomenstoeslag Participatiewet 

 

Gevraagd besluit: 

De verordening tot wijziging van de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Op grond van artikel 36 van de Participatiewet kan voorwaardelijk een individuele inkomenstoeslag (IIT) 

verleend worden. In de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet zijn de voorwaarden, 

waaronder de IIT verleend wordt, vastgelegd. De IIT is een extra uitkering voor inwoners die langdurig ( 36 

maanden) een laag inkomen ( 110% van de relevante bijstandsnorm) hebben. 

De IIT wordt de eerste keer niet eerder dan na een periode van 36 maanden verleend. Daarna kan de toeslag 

telkens na een periode van 12 maanden opnieuw verleend worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

De eerste verlening van de IIT vindt plaats nadat er een daartoe strekkend verzoek is gedaan door de 

belanghebbende. Dit is bepaald in artikel 36 van de Participatiewet. Omdat niet is bepaald dat het 

vervolgverzoek voor de IIT ook d.m.v. een aanvraag gedaan moet worden zal deze voortaan ambtshalve 

verstrekt gaan worden aan inwoners met een bijstandsuitkering, mits er sprake is van ongewijzigde 

omstandigheden ten opzichte van de eerste verlening. Dit vereist een aanpassing van de verordening, zodat er 

een rechtsgrond ontstaat voor de ambtshalve verstrekking. Dit voorstel is bedoeld om hierin te voorzien. 

De wijziging is een verbetering van de dienstverlening voor de inwoners die het betreffen. 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 36 van de Participatiewet kan voorwaardelijk een individuele inkomenstoeslag (IIT) 

verleend worden. In de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet zijn de voorwaarden, 

waaronder de IIT verleend wordt, vastgelegd. 

De IIT wordt de eerste keer na een periode van 36 maanden verleend. Daarna kan de toeslag telkens na een 

periode van 12 maanden opnieuw verleend worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

De eerste verlening van de IIT vindt plaats nadat er een daartoe strekkend verzoek is gedaan door de 

belanghebbende. Omdat niet is bepaald dat het vervolgverzoek voor de IIT ook d.m.v. een aanvraag gedaan 

moet worden zal deze voortaan ambtshalve verstrekt gaan worden aan inwoners met een bijstandsuitkering, 

mits er sprake is van ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerste verlening. Dit vereist een 

aanpassing van de verordening. Dit voorstel is bedoeld om hierin te voorzien. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Verbetering van de dienstverlening voor de inwoners die het betreffen. Er zal, als aan de voorwaarden wordt 

voldaan, een ambtshalve verlening plaatsvinden van de vervolg Individuele Inkomenstoeslag na 12 maanden. 

 

Kader 

De Algemene Wet bestuursrecht. 

De Participatiewet. 

De verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 

 

Argumenten 

Verbetering van de dienstverlening ten behoeve van de inwoners die het aangaan. 

Snellere afhandeling van de vervolgverzoeken Individuele inkomenstoeslagen in combinatie met reducering van 

de administratieve rompslomp. 

Door de terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 kan een aantal lopende verzoeken op de nieuwe wijze 

afgehandeld  worden. 
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Maatschappelijke draagvlak 

Is niet onderzocht, maar deze wordt geacht aanwezig te zijn. 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft positief geadviseerd m.b.t. de wijziging van de verordening. 

Dit advies is als bijlage gevoegd bij dit voorstel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

 

Communicatie 

Dit besluit wordt via de geëigende kanalen bekend gemaakt op  www.overheid.nl en 

www.officielebekendmakingen.nl. 

Ook wordt de verordening ter inzage gelegd bij het KCC. Tenslotte wordt een melding gedaan op de 

gemeentepagina van Den Helder op zondag, dat huis aan huis wordt verspreid. 

 

Realisatie 

De verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018,  zodat lopende 

verzoeken van na 1 juli 2018 op de nieuwe werkwijze afgehandeld kunnen worden. 

 

 

 

Den Helder, 13 november  2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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