
 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   397959 
Datum vergadering:  29 november 2022 
Datum voorstel:  11 oktober 2022 
Nummer:    A  
Onderwerp:   vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag 
gemeente Dinkelland 2015 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De Verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland 2022 vast te stellen 

2. De Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 

in te trekken. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Inwoners met een Wajong-uitkering voldeden niet meer aan de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een tegemoetkoming op basis van de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag gemeente Dinkelland 2015. Dit in verband met het feit dat het inkomen van deze doelgroep 
een fractie te hoog was. 
Door het percentage te wijzigen van 101% van de toepasselijke bijstandsnorm in 105% kan deze doelgroep 
wel voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. 
het college heeft de raad voorgesteld de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 hierop aan te passen. 
Hiervoor wordt aan de raad voorgesteld de nieuwe Verordening "individuele inkomenstoeslag Dinkelland 
2022" vast te stellen en de oude uit 2015 in te trekken. 
 
Aanleiding voor het voorstel 
Individuele inkomenstoeslag 
Inwoners met een Wajong-uitkering voldeden niet meer aan de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een tegemoetkoming op basis van de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag gemeente Dinkelland 2015. Dit in verband met het feit dat het inkomen van deze doelgroep 
een fractie te hoog was doordat de normen van de Participatiewet minder snel zijn gestegen dan de normen 
van de Wajong-uitkering. Voorheen kwamen ze hiervoor wel in aanmerking. 
Om deze doelgroep wel te kunnen bereiken dient het percentage van 101% gewijzigd te worden in 105%. 
Hiervoor dient een gewijzigde verordening vastgesteld te worden en dient de oude ingetrokken te worden. 
 
Individuele studietoeslag 
In de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 is 
zowel de inkomenstoeslag als de studietoeslag opgenomen. 
Er trad met ingang van 1 april 2022 een nieuwe regeling studietoeslag in werking. Daarmee vervalt artikel 8 
lid 1 onderdeel c en lid 3 Pw. Daarin stond: 
De gemeenteraad stelt bij Verordening regels met betrekking tot: c. Het verlenen van een individuele 
studietoeslag als bedoeld in artikel 36b Pw. 
Door het vervallen van onderdeel c is er geen verplichting meer om een Verordening individuele 
studietoeslag te hebben. De regering laat het wel nadrukkelijk aan het college over om binnen de kaders van 
de wet en de toelichting regels op te stellen voor nadere invulling van de gestelde criteria. Hiervoor zijn 
beleidsregels in ontwikkeling en worden separaat uw college aangeboden voor vaststelling. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
Zoals voorheen de inwoners met een Wajong-uitkering weer in aanmerking te laten komen voor de 
individuele inkomenstoeslag. 
 
Argumentatie 
Individuele inkomenstoeslag 
De regeling individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor degene die een langdurig laag inkomen ontvangen. 
 
Ook de inwoner(s) met een Wajong-uitkering vielen voorheen onder deze regeling omdat zij voldeden aan 

 



 

de voorwaarden. Deze vallen nu buiten de boot omdat de normen voor de Wajong-uitkering niet meer 
aansluiten bij de normen van de Participatiewet. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet 
worden voldaan aan de normen van de Participatiewet. De normen van de Wajong-uitkering zijn meer 
gestegen dan de normen van de Participatiewet. 
 
Inkomenstoets 
In de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 wordt 
het volgende onder een laag inkomen verstaan: het inkomen mag niet hoger zijn dan 101% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Door het percentage te wijzigen door middel van de verordening individuele 
inkomenstoeslag Dinkelland 2022 van 101% naar 105% komen de inwoners met een Wajong-uitkering weer 
in aanmerking komen voor deze regeling. 
 
Percentages omliggende gemeenten 
Rijssen-Holten 100% 
Haaksbergen 100% 
Oldenzaal 101% 
Losser 101% 
Almelo 101% 
Hof van Twente 120% 
Twenterand 110% 
Borne 100% 
 
Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland heeft aangegeven dat zij positief staan tegenover deze wijziging. 
 
Participatie samenleving 
Niet van toepassing omdat dit een wijziging betreft die niet alle inwoners aangaat. 
 
Externe communicatie 
Het UWV verzorgt de communicatie in het kader van deze wijziging. Zij zullen de inwoners die een Wajong-
uitkering ontvangen per brief op de hoogte brengen. 
 
Financiele paragraaf 
De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op het beschikbare budget. De verwachting is dat er geen 
sprake zal zijn van budgetoverschrijding. Indien dit wel het geval is dan wordt u op de hoogte gebracht via 
de rapportages. 
 
Uitvoering 
N.v.t. 
 
Evaluatie 
N.v.t. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Wordt geharmoniseerd met Tubbergen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis   J.G.J. Joosten  



 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  29 november 2022 
Nummer:   B  
Onderwerp:  vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente 
Dinkelland 2015 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 22 november 2022;  
  
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet en artikel 8, eerste 
lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet 
 
besluit: 
1. De Verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland 2022 vast te stellen 

2. De Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 

in te trekken. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 november 2022 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 
 

 


