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Onderwerp Verordening Individuele inkomenstoeslag en de
Afstemm ingsverordening

Beste meneer, mevrouw,

Op 4 juli 2Ot7 is aan u de toezegging gedaan om extra informatie te verstrekken overde
Verordening Individuele Inkomenstoeslag (hierna IIT) Weert 2017 en de
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weert 2017.
In deze brief informeren wij u over het verschil tussen beleids- en wettelijke wijzigingen
per regeling. Daarnaast gaan we in op de aantallen IIT en hebben we de huidige
uitvoeringsrichtlijn (zie de bijlage) toegevoegd.

Verordeninq Individuele Inkomenstoeslao Weert 2O17
Wettelijk
Eerder werd de IIT uitsluitend toegekend aan mensen die geheel of gedeeltelijk ontheven
waren van de arbeidsverplichtingen. Van hen werd op voorhand gesteld dat zij geen zicht
hebben op een inkomensverbetering door hun positie op de arbeidsmarkt. De rechtbank
heeft aangegeven dat dit onder categoriale bijzondere bijstand valt en dat dit bij de IIT
niet mogelijk is. Er moet namelijk sprake zijn van individueel maatwerk. Door deze
uitspraak wordt er niet meer alleen naar deze groep gekeken, maar wordt er op
individuele basis beoordeeld.

Voor de burger is het een versoepeling van de regelgeving. Het kan namelijk zijn dat ze
theoretisch een goede positie op de arbeidsmarkt hebben, maar door omstandigheden
geen uitzicht hebben op inkomenwerbetering. De verwachting is dan ook dat het aantal
personen die recht hebben op de IIT zullen toenemen.

Beleid
In artikel 2 lid 1 van de verordening zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een
belanghebbende moet voldoen om in aanmerking te komen voor de IIT. Lid 2 van
datzelfde artikel geeft al een kader van wanneer er sprake is van geen uitzicht op
inkomensverbetering (gelet op de individuele omstandigheden). Lid 2 is dan ook een
toevoeging die niet wettelijk van aard is, echter worden deze aspecten van zo'n belang
gevonden dat ervoor gekozen deze onder te brengen in de verordening en niet in de
beleidsregel.

Regio
De beleidsregel IIT wordt in samenwerking met de regiogemeenten opgesteld. Naar
verwachting zal deze worden voorgelegd aan het college in het najaar 2077.Dit houdt in
dat er een tussenliggende periode ontstaat waarin de verordening wel al geldt, maar er
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nog geen nieuwe beleidsregel is. In deze periode wordt de uitvoering geïnstrueerd door de
kwa I iteitsmedewerkers conform de n ieuwe vastgestelde verorden i ng.

Aantallen
In 2016 hebben 404 personen de IIT ontvangen, in 2Ot7 waren dit 423 personen. Indien
er geen sprake is van veranderende omstandigheden, kunnen zij nog steeds recht hebben
op de IIT.

Proces
De IIT kan doorelk individu worden aangevraagd. Daarnaast zullen personen die bekend
zijn bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening en mogelijk in aanmerking komen
voor de IIT, worden aangeschreven.

Afstemminqsverordenino Particioatiewet, Ioaw, Ioaz Weert 2017
Wettelijk
De wettelijke wijziging in de Afstemmingsverordening is met betrekking tot het afnemen
van de taaltoets, zoals aangegeven onder 30, b. Eerder was er op dit punt niets geregeld.
Op het moment dat belanghebbenden niet meewerkten omtrent het afnemen van de
taaltoets had het college tot op heden geen grond om een maatregel op te leggen. Door
de toevoeging van artikel B 30, b kan dat nu wel. Dit is een verscherping van de
verordening die wettelijk noodzakelijk is.

Beleid
De overige wijzigingen die hieronder beschreven staan, zijn beleidsmatige wijzigingen

In artikel 8 sub b is 30 toegevoegd. "Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep
om op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen in verband met arbeidsinschakeling of
-^ r.^r^^-^!r^rt ..,^-) ^^-)^- -¡^! -^--^^ici^^^-) i- Å^ ,,^-^-) ^-¡-- u¡^-!^^- .,¡^l ^^-tc-iltLc;gtctLttr wgtu gEtug¡ iltEL 9E5PEL|ilLEElu ilr ut vErvrurrilrrg. r ilEruuur vrEr Errr
gedraging in deze categorie automatisch onder artikel B sub c. Dit hield in dat er een
maatregel van 100Yo gedurende één maand moest worden opgelegd. Aangezien dit niet
proportioneel werd gevonden is er gekozen voor een versoepeling van de verordening
door het opleggen van een maatregel van 50o/o gedurende één maand te laten gelden.

In deze verordening is ookde waarschuwing (artikel 11van de verordening) toegevoegd,
deze kan worden opgelegd bij een gedraging als in de eerste of tweede categorie
(maatregel van 10o/o resp. 50o/o gedurende een maand), indien er geen sprake is van
recidive. Eerder bestond een waarschuwing helemaal niet tot de mogelijkheden en zou er
direct een verlaging moeten worden opgelegd. Dit is ook weer een versoepeling van de
verordening.

Artikel 15 van de verordening geeft aan dat er een verlaging van 2Oo/o gedurende een
maand wordt opgelegd wanneer belanghebbende niet voldoet aan de nadere
verplichtingen die zijn opgelegd als bedoeld in artikel 55 Participatiewet. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het zich onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische
aard op advies van een arts. Voorheen stond dit in artikel 12 lid 5
Afstemmingsverordening 2015 en diende er een verlaging van 50o/o gedurende een maand
te worden opgelegd. Ook dit is een versoepeling van de verordening.

Als laatste is artikel 6 lid 3 toegevoegd. Wanneer een verlaging is opgelegd kan het zijn
dat deze verlaging door beëindiging of intrekking van de uitkering niet (volledig) ten
uitvoer kan worden gebracht. Dit artikel geeft de mogelijkheid om de verlaging alsnog ten
uitvoer te brengen. Voorwaarde hiervoor is dat belanghebbende binnen 6 maanden na
beëindiging of intrekking van de uitkering opnieuw een uitkering gaat ontvangen. Eerder
was het niet mogelijk om het (resterende) bedrag alsnog te incasseren. Dit betreft een
aanscherping van de verordening. Deze aanscherping wordt geoorloofd bevonden, omdat



bij de beoordeling van het opleggen van de maatregel gekeken is naar de gehele situatie
van belanghebbende, zoals de mate van verwijtbaarheid, ernst van de gedraging en de
persoonlijke omstandigheden.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met v ijke groet,

Na em n wethouders van Wee rt,
en en zorgverlening

eer K. Joosten




