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RAADSVOORSTEL                                                                   
 
 
Datum: 16 december 2014 
Nummer:                                   
Onderwerp: Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor een incidenteel budget van € 58.060 beschikbaar te stellen voor de 
eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens  Dinkelland 2014. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aanvaard. Op 
basis van deze wetgeving heeft het college de Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming 
lage inkomens Dinkelland 2014 vastgesteld. Personen uit de gemeente Dinkelland met een inkomen 
van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm hebben in 2014 eenmalig recht op een 
koopkrachttegemoetkoming.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Het Rijk heeft besloten dat minima met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm in 2014 eenmalig recht hebben op een koopkrachttegemoetkoming. 
Volgens de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens  heeft de gemeente Dinkelland de taak 
om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.  
Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage 
inkomens Dinkelland 2014. 
 
De rol van uw raad hierin is het gevraagde budget beschikbaar te stellen. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het beoogde resultaat is inwoners van de gemeente Dinkelland, die behoren tot de doelgroep, in 2014 
een eenmalige koopkrachttegemoetkoming te verstrekken. 
Het beschikbare budget van € 58.060 toe te voegen aan het programmaveld 4, Ontwikkeling en Zorg 
Het doel is een eenmalige compensatie te bieden aan de doelgroep. De totale kosten zijn afhankelijk 
van het aantal aanvragen.  
 
Argumentatie  
Het college is als uitvoerend bestuursorgaan bevoegd en heeft besloten om :    

1. Aan de personen uit de gemeente Dinkelland met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering voor 
levensonderhoud en eventuele overige personen van wie bekend is dat het inkomen ten 
hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm is  ambtshalve de eenmalige 
tegemoetkoming te verstrekken; 

2. Voor personen uit de gemeente Dinkelland die het niet ambtshalve uitbetaald krijgen de 
mogelijkheid aan te bieden om door middel van een papieren aanvraagformulier een beroep 
te doen op de tegemoetkoming.  

3. Niet- uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Dinkelland te benaderen door middel van een 
persbericht, publicatie op de gemeentelijke website, publicatie in het weekblad Dinkelland 
Visie en door middel van voorlichting via het UWV op het Werkplein in Enschede.  

 
Externe communicatie 
De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet: 
Regulier perscontact, publicatie op de gemeentelijke website, publicatie op de gemeentepagina van 
het weekblad Dinkelland Visie en gerichte communicatie richting het deel van de doelgroep dat geen 
uitkering ontvangt 
 
Financiële paragraaf 
Het Rijk stelt voor de gemeente Dinkelland een budget van € 58.060 voor deze tegemoetkoming 
beschikbaar. Voorgesteld wordt het bedrag van € 58.060 beschikbaar te stellen voor de eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens  Dinkelland 2014 . 
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Risico’s 
De uit te voeren regeling kent een open eind karakter. Hierdoor bestaat de kans dat de gemeente een 
eventueel tekort voor haar rekening moet nemen. 
 
Uitvoering 
Het college voert de regeling ten behoeve van de doelgroep uit in 2014. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De regeling wordt in beide gemeenten in 2014 uitgevoerd. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. A.B.A.M. Damer                     mr. R.S. Cazemier 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar Commissie  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  Commissie op  

Advies aan de raad o advies hamerstuk 
advies bespreekstuk 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 



 

 

RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum: 16 december 2014 
Nummer:                                   
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; 
 
gelet op het advies van de commissie  d.d. 2 december 2014 ; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 189 e.v. van de Gemeentewet. 
 
 
B E S L U I T: 
 
Een incidenteel budget van € 58.060 beschikbaar te stellen voor de eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van  16 december 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema        mr. R.S. Cazemier 
 
 


