Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ……;
gezien het advies van de raadscommissie van ……..;
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
Vast te stellen de

Verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland 2022
Hoofdstuk 1
Algemeen
Artikel 1. Begrippen in deze verordening wordt verstaan onder:
- Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet waaronder ook
begrepen bijstandsuitkering;
- Peildatum: de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt
- Ontwikkeling van de consumentenprijsindex: de relatieve wijziging van de
consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex,
gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief
geldt, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek;
- Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum
- WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000
- WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2 Indienen verzoek
Verzoeken als bedoeld in artikel 36, eerste lid Participatiewet dienen te worden ingediend door middel
van door het college vastgesteld formulieren.

Artikel 3 Rechthebbenden
1. Voor een individuele inkomenstoeslag komt in aanmerking degene die in de referteperiode op
een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid Participatiewet aangewezen is
geweest en niet over in aanmerking te nemen vermogen heeft beschikt als bedoeld in artikel
34 van de Participatiewet. Van een laag inkomen is sprake als het inkomen niet hoger is dan
105% van de toepasselijke bijstandsnorm.
2. In afwijking van lid 1 heeft de persoon die gedurende de referteperiode een opleiding heeft
gevolgd als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgde als genoemd in de WSF 2000
geen recht op een individuele inkomenstoeslag.
3. In afwijking van lid 1 heeft de persoon die gedurende de referteperiode verwijtbaar de arbeidsen/of re-integratieverplichtingen niet is nagekomen geen recht op individuele
inkomenstoeslag.
Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag
1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar
a. € 350,00 voor een alleenstaande
b. € 450,00 voor een alleenstaande ouder

c. € 500,00 voor gehuwden
2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag als
gevolg van het bepaalde in artikel 11 of 13, eerste lid van de Participatiewet, komt de
rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de
hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
3. Voor toepassing van het eerste en twee lid is de situatie op de peildatum bepalend
4. De bedragen genoemd in het eerste lid kunnen door het college jaarlijks per 1 januari
geïndexeerd worden tot maximaal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het
Centraal Bureau voor Statistiek. Het bedrag wordt afgerond op hele euro’s
Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na datum bekendmaking
2. De verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland
2022.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ……………….

De griffier,

de voorzitter,

R. Huitema

J. Joosten

