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Notitie uitwerking motie  herintreding arbeidsmarkt (voorkomen 

armoedeval) 
 

Aanleiding en probleemstellingen 

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin wordt verzocht onderzoek te doen in welke 

gevallen armoedeval kan optreden en te inventariseren welke instrumenten we in kunnen zetten om 

dit te voorkomen. 

 

Deze notitie is onderdeel van de uitwerking van het dienstverleningsconcept Oude IJsselstreek, en 

moet ook in samenhang worden gezien met de totale toekomstige dienstverlening.  

  

Aandachtspunten en doelstelling 

Bij het bedenken van oplossingen en ontwikkelen van beleid rondom het voorkomen van een 

armoedeval, houden we rekening met de volgende uitgangspunten: 

 

 De realiteit is dat bij iedere vorm van armoedebeleid, er een armoedeval ontstaat. Het verhogen 

van de bijstandsnorm voorkomt de armoedeval niet, maar schuift de armoedeval alleen op. Aan 

de andere kant kan geheel stoppen met het gemeentelijk minimabeleid theoretisch een 

oplossing zijn, maar dit is geen realistische optie. Voor de meest kwetsbare doelgroep willen we 

namelijk een vangnet bieden. We moeten dus zoeken naar andere oplossingen. 

 

 Werken is dé oplossing om uit de armoede te komen. Het biedt perspectief, en maakt de kans 

groter om in inkomen te groeien. Daarnaast levert het een bijdrage aan het verhogen van het 

welzijn, zelfrespect en -vertrouwen het welzijn. Maar dan moet werken wel lonen. En daar gaat 

het soms mis.  

 

 We hebben als gemeente geen invloed op het gehele landelijke stelsel, zoals de hoogte van het 

minimumloon of landelijke toeslagen. In deze notitie gaan we dus alleen in op mogelijke 

oplossingen waar we als gemeente zélf invloed op hebben.  

 

Probleemanalyse: Wie zitten in de armoedeval? 

Om een antwoord te vinden op het voorkomen van de armoedeval, dienen we eerst inzicht te 

hebben in de doelgroep. Het is namelijk niet zo dat alle mensen die van een uitkering naar werk gaan 

terecht komen in een armoedeval. Uit de analyse van onze doelgroep blijkt dat vooral alleenstaande 

ouders met kinderen dit probleem ondervinden. Daarnaast heeft de gemeente een beperkte invloed 

op het voorkomen van een armoedeval, op landelijke regelingen (zoals de hoogte van het Wettelijk 

minimumloon of de hoogte van landelijke toeslagen) hebben we geen invloed. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt bij het vinden van oplossingen en daar dienen we realistisch over te zijn. 
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In de analyse hebben we zowel de landelijke toeslagen als de gemeentelijke toeslagen meegenomen. 

Om inzicht te krijgen in het omslagpunt (bij welk inkomen treedt een armoedeval op), zijn we 

uitgegaan van verschillende scenario’s: een inkomen op bijstandsniveau (100%), een inkomen op 

110% bijstandsnorm, en een inkomen op 115% bijstandsnorm.  

 

Aan de hand van vier soorten huishoudens hebben we berekend welk effect ons huidige beleid 

bijzondere bijstand en minimabeleid heeft op het optreden van de armoedeval. In de bijlagen is een 

gedetailleerd overzicht per soort huishouden opgenomen. Uit deze analyse concluderen we dat de 

armoedeval bij aanvaarden van werk alleen optreedt bij alleenstaanden met kinderen en echtparen 

met kinderen. Bij alleenstaanden en echtparen zonder kinderen treedt een armoedeval niet op. 

Reden hiervan is dat alleenstaanden en echtparen met kinderen gebruik kunnen maken van de 

kindregelingen. Wanneer dit wegvalt bij een bijstandsnorm hoger dan 110%, ontstaat er een gat door 

het wegvallen van deze regelingen. 

 

Mogelijke instrumenten en maatregelen 

Voorkomen van de armoedeval is één van de uitvoeringsprincipes bij de uitvoering van de 

Transformatie in de kijk op werk zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 25 juni 2020. 

In de aanpak van het voorkomen van een armoedeval, sluiten we aan bij  onze visie op de uitvoering 

van de Participatiewet ‘Transformatie in de kijk op werk’. Vertrouwen, mensbejegening en maatwerk 

zijn hierbij de leidende principes. Vanuit deze visie stellen we de volgende instrumenten voor die 

gezamenlijk een bijdrage leveren aan ons doel dat werken moet lonen.  

 

1. Het inkomenbegeleidingsgesprek 

Mensbejegening en persoonlijke aandacht vertalen in de praktijk door het inrichten van een 

inkomenbegeleidingsgesprek. Dit gesprek wordt onderdeel van de dienstverlening van STOER. 

Naast financiële regelingen levert ook persoonlijke aandacht en het helder maken van verwachtingen 

een bijdrage aan het gemakkelijker maken van de stap van uitkering naar werk. Wanneer een stap 

naar werk aan de orde is, voeren we vooraf met de inwoner een individueel 

inkomenbegeleidingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan het onderwerp armoedeval (of de vrees 

daarvoor) makkelijker aangesneden worden en de consequenties van (meer) werken meteen 

geïllustreerd. Hierbij maken we gebruik van een rekentool. Met behulp van deze rekentool kunnen 

we inwoners met een uitkering inzicht geven in wat de gevolgen voor hun inkomen zijn als zij vanuit 

een uitkering (meer) gaan werken. We gaan een verkenning doen naar de meest geschikte rekentool. 

 

Wat betekent dit? 

 

 Het inkomenbegeleidingsgesprek opnemen in het werkproces. De inhoud en uitwerking van 

dit inkomenbegeleidingsgesprek nader uitwerken met behulp van de tools die ontwikkeld 

zijn in het kader van Simpel Switchen 

 Nader onderzoek doen naar de te hanteren tool om de armoedeval per individu te kunnen 

berekenen en op basis van dit onderzoek een keuze maken voor een rekentool. Voorbeelden 

hiervan zijn o.a. de tool Uitkeringnaarwerk (Nibud/Berekenuwrecht) en de tool WerkloonT 

(Stimulansz). 
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2. Aanpassing huidig minimabeleid 

Om de armoedeval te voorkomen is het voorstel ons huidige beleid rondom bijzondere bijstand en 

meedoenregelingen aan te passen. De oplossing kan worden gevonden in het toepassen van 

draagkracht (25%) bij onze meedoenregelingen. In het huidige beleid kunnen inwoners vanaf een 

bijstandsnorm van 110% geen gebruik maken van deze meedoenregelingen. Dit betekent vooral voor 

alleenstaande ouders en echtparen met kinderen dat het aanvaarden van werk vanuit een uitkering 

een armoedeval oplevert. In het voorgestelde nieuwe beleid passen we draagkracht toe, waardoor 

inwoners vanaf een bijstandsnorm van 110% nog gebruik kunnen maken van de meedoenregelingen.  

 

In de bijlage zijn tabellen opgenomen waarin per soort huishouden inzichtelijk wordt gemaakt wat 

het verschil is tussen de huidige en voorgestelde nieuwe situatie. Tijdens de commissievergadering 

van 19 november 2020 wordt hier een mondelinge toelichting op gegeven. 

 

Wat betekent dit? 

 Aanpassen van de uitvoeringsregels bijzondere bijstand en meedoenregelingen met 

betrekking tot het te hanteren draagkrachtpercentage. 

 

3. Inzet van maatregelen en instrumenten Participatiewet 

 

Om werken meer lonend te maken, stellen we de volgende maatregelen en instrumenten voor die 

opgenomen kunnen worden in het dienstverleningsconcept van STOER: 

 

 Gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden die de Participatiewet biedt 

 

In de Participatiewet is een aantal regels opgenomen de belangrijk zijn voor het verrekenen van 

inkomsten uit arbeid. Tot de middelen waarover iemand kan beschikken wordt een aantal middelen 

uitgezonderd. Bijvoorbeeld geldt dat voor de te ontvangen kinderbijslag en de zorgtoeslag, die niet 

met de bijstand worden verrekend. Hiernaast is een aantal specifieke middelen die niet tot de te 

verrekenen middelen worden gerekend. In de bijlage is een overzicht te vinden van deze regelingen.  

 

 Bevorderen van parttime werken  

 

Parttime werk is voor een flink aantal mensen in de bijstand het hoogst haalbare doel. Volledige 

uitstroom is (nog) niet mogelijk maar parttime werk wel. We willen dat ook parttime werken loont. 

Met een positieve financiële prikkel worden mensen zo gestimuleerd hun capaciteiten in te zetten en 

zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen. We willen hierbij gebruik maken van de beleidsregels 

die de gemeente Wageningen in het kader van het bijstandsexperiment heeft ontwikkeld die 

parttime werken bevorderen. Inwoners met bijstand die parttime gaan werken, sparen in dit project 

elke maand een premie. De gemeente betaalt deze premie elk half jaar uit. De premie is 25% van de 

inkomsten. Er zit een maximum aan van € 215 per maand. Zo wordt het aantrekkelijker om parttime 

te gaan werken in de bijstand. Het voorstel is om deze beleidsregels ook binnen onze dienstverlening 
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toe te passen. Deze beleidsregels zijn juridisch getoetst en passen binnen de wettelijke kaders van de 

Participatiewet. 

 

 Individueel keuzebudget 

In de praktijk gaat het vaak om relatief kleine, maar voor de inwoner lastige, belemmeringen die de 

stap van uitkering naar werk moeilijk maken. Denk aan reiskosten woon-werk, het niet beschikken 

over geschikte sollicitatiekleding, of het ontbreken van een noodzakelijk diploma om een bepaalde 

functie te kunnen vervullen. Het voorstel is een ‘individueel keuzebudget’ in te richten. Dit 

keuzebudget wordt op maat aangeboden in die gevallen waar een inwoner een concreet 

baanaanbod heeft, maar belemmeringen ervaart om dit aanbod te accepteren. Dit keuzebudget 

geeft de inwoner net dat duwtje in de rug dat nodig is om de stap van uitkering naar werk te 

aanvaarden. Dit dient nog nadere uitwerking te krijgen, waarbij ook de financiële kosten in 

ogenschouw genomen dienen te worden. 

 

 Traploze arbeidsmarkt 

Tot slot dient het voor de inwoner gemakkelijker gemaakt te worden om te switchen tussen uitkering 

en werk (en weer terug). Het verrekenen van inkomsten dient geen gedoe op te leveren voor de 

inwoner. We gaan nader onderzoeken hoe we dit binnen ons werkproces het beste kunnen inrichten.  

 

Wat betekent dit? 

 

 Beleid rondom toepassen van inkomstenvrijlating en uitstroompremie uitwerken in 

beleidsregels 

 Beleid rondom bevorderen en belonen van parttime werken uitwerken in beleidsregels 

 Beleid rondom inzet van een individueel keuzebudget uitwerken in beleidsregels 

 Nader onderzoek doen naar verrekening van inkomsten en dit opnemen in de nieuwe 

werkprocessen 

 

Voorstel aanpak 

Ons voorstel is in ieder geval te starten met de implementatie van het inkomenbegeleidingsgesprek. 

Dit gesprek wordt onderdeel van de dienstverlening van STOER en wordt opgenomen in het 

werkproces, dat op dit moment wordt ingericht. Daarnaast stellen we voor het draagkrachtbeginsel 

toe te passen bij de meedoenregelingen. Hiervoor dienen de huidige uitvoeringsregels 

Meedoenbeleid te worden aangepast. We stellen voor de overige instrumenten en maatregelen 

modulair en gefaseerd in te voeren. 

 

Financieel 

Uitvoering van dit beleid brengt kosten met zich mee. Uitgangspunt is dat we bij de uitvoering van dit 

aangepaste beleid binnen de beschikbare budgetten blijven. Het is belangrijk hierbij op te merken 

dat dit beleid ook bijdraagt aan het vergroten van de uitstroom. Het meer lonend maken van werk, 

heeft als bijkomend effect (dat is in ieder geval de ambitie) dat meer mensen uitstromen uit de 

bijstand.  
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Beleidsmaatregel Financiering  

Draagkracht van 25% toepassen bij 

meedoenregelingen (>110% 

bijstandsnorm) 

Budget Bijzondere bijstand en 

meedoenregelingen. Huidig beeld is dat de 

extra kosten die dit nieuwe beleid met zich 

mee brengt binnen het huidige budget 

gefinancierd kunnen worden. 

 

Toepassen uitstroompremie P-wet. Op 

basis van huidige beleidsregels bestaat de 

premie uit 500 euro per jaar bij volledige 

uitstroom 

De uitstroompremie wordt gefinancierd uit 

het Participatiebudget. 

 

 

Bevorderen parttime werken door inzet 

premie parttime werken. De premie is 

25% van de inkomsten. Er zit een 

maximum aan van € 215 per maand 

De premie parttime werken wordt 

gefinancierd uit het Participatiebudget 

Individueel keuzebudget, waarbij we 

uitgaan van een IKB van maximaal 500 

euro per persoon 

 

Het individueel keuzebudget wordt bekostigd 

uit het Participatiebudget 

Aanschaf rekentool. Kosten zijn nog niet 

bekend (PM) 

 

Nog nader te bepalen  

 

Verder vervolg 

Op basis van de bespreking wordt het vervolg bepaald, bijvoorbeeld een raadsvoorstel. Belangrijk 

onderdeel hiervan is de financiële uitwerking van de hierboven voorgestelde beleidsinstrumenten en  

de haalbaarheid hiervan. Aan de raad wordt gevraagd of ze zich kunnen vinden in deze aanpak.  
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Bijlage 1  Overzicht wettelijke regelingen inkomstenvrijlating Participatiewet 

 

 

a. De premieregeling (artikel 31, lid 2, onder letter j)  

De gemeente kan een één- of tweemalige premie van ten hoogste €2500 per kalenderjaar 

verstrekken die niet met de bijstand wordt verrekend, voorzover dit naar het oordeel van het college 

bijdraagt aan de arbeidsinschakeling  

 

b. Kostenvergoeding vrijwilligerswerk (artikel 31, lid 2, onder letter k)  

Vrijgesteld van verrekening is een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten 

hoogste een bij ministeriele regeling vast te stellen bedrag (in 2019 is het maximale bedrag door de 

belastingdienst vastgesteld op €1700 per jaar).  

 

c. Inkomsten uit arbeid (artikel 31, lid 2, onder letter n)  

Vrijgesteld zijn inkomsten uit arbeid tot 25% van deze inkomsten, met een maximum van 209,= per 

maand, voor een periode van maximaal zes maanden als dit naar het oordeel van het college 

bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Dit is dus een tijdelijke regeling tot maximaal 6 maanden.  

 

d. Inkomsten uit arbeid van alleenstaande ouders (artikel 31, lid 2, onder letter r)  

Vrijgesteld zijn ook inkomsten uit arbeid van alleenstaande ouders tot 12,5 procent van deze 

inkomsten, met een maximum van €130,70 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van 

maximaal 30 maanden, als:  

- betrokkene de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar  

- de periode van vrijlating van inkomsten uit arbeid als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder n is 

verstreken (dit is de vrijlating van 25% gedurende maximaal 6 maanden)  

- dit volgens het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling  

 

e. Inkomsten uit arbeid van medisch uren beperkten (artikel 31, lid 2, onder letter y)  

Vrijgesteld zijn ook inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is tot 15 procent 

van deze inkomsten uit arbeid, met een maximum van €132,56 per maand, tenzij onderdeel n of r 

van toepassing is. 
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Bijlage 2 Overzicht berekeningen armoedeval in de huidige situatie en nieuwe situatie bij een Alleenstaande ouder en 2 kinderen VO 

 

 

Huidig beleid bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder

Blad I 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.106,08 € 1.156,00 € 1.206,00 € 1.256,00 € 1.356,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.006,08

Bijstand % 100% 109,94% 114,90% 119,87% 124,84% 134,78%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00

Huurtoeslag € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00

Heffingskorting minst verdienende partner

Kindgebonden budget € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00

Gemiddeld maandinkomen € 1.948,08 € 2.048,08 € 2.098,00 € 2.148,00 € 2.198,00 € 2.298,00

Kosten

Zorgverzekering € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 1.114,08 € 1.214,08 € 1.264,00 € 1.314,00 € 1.364,00 € 1.464,00

Meedoenregeling 18+ € 135,00 € 135,00

Individuele inkomenstoeslag € 449,00 € 449,00

Kindpakket: regeling schoolgaande kinderen € 300,00 € 300,00

Kindpakket: meedoenregeling 18- € 270,00 € 270,00

Kindpakket: computer, zwemles, huiswerkbeg.)

Totaal € 1.154,00 € 1.154,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

NETTO € 1.154,00 € 1.154,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 14.522,96 € 15.722,96 € 15.168,00 € 15.768,00 € 16.368,00 € 17.568,00



Versie 5 november 2020 

 

25% Draagkracht vanaf 110% inkomen, geldend voor bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder Alleenstaande ouder

Blad I 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.106,08 € 1.156,00 € 1.206,00 € 1.256,00 € 1.356,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.006,08

Bijstand % 100% 109,94% 114,90% 119,87% 124,84% 134,78%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00

Huurtoeslag € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00

Heffingskorting minst verdienende partner

Kindgebonden budget € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00 € 488,00

Gemiddeld maandinkomen € 1.948,08 € 2.048,08 € 2.098,00 € 2.148,00 € 2.198,00 € 2.298,00

Kosten

Zorgverzekering € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 1.114,08 € 1.214,08 € 1.264,00 € 1.314,00 € 1.364,00 € 1.464,00

Meedoenregeling 18+ € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00

Individuele inkomenstoeslag € 449,00 € 449,00 € 449,00 € 449,00 € 449,00 € 449,00

Kindpakket: regeling schoolgaande kinderen € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00

Kindpakket: meedoenregeling € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00

Kindpakket: computer, zwemles, huiswerkbeg.)

Totaal € 1.154,00 € 1.154,00 € 1.154,00 € 1.154,00 € 1.154,00 € 1.154,00

minus: 25% draagkracht 25% € 0,00 € 0,00 -€ 449,76 -€ 599,76 -€ 749,76 -€ 1.049,76

NETTO € 1.154,00 € 1.154,00 € 704,24 € 554,24 € 404,24 € 104,24

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 14.522,96 € 15.722,96 € 15.872,24 € 16.322,24 € 16.772,24 € 17.672,24
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Bijlage 3 Overzicht berekeningen armoedeval in de huidige situatie en nieuwe situatie bij een Echtpaar en 2 kinderen VO 

  

Huidig beleid bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar

Blad I 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.579,00 € 1.645,00 € 1.715,00 € 1.785,00 € 1.900,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.437,25

Bijstand % 100% 109,86% 114,45% 119,33% 124,20% 132,20%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 190,00 € 179,00 € 162,00

Huurtoeslag € 321,00 € 321,00 € 321,00 € 308,00 € 291,00 € 261,00

Kindgebonden budget € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00

Gemiddeld maandinkomen € 2.180,25 € 2.322,00 € 2.388,00 € 2.436,00 € 2.478,00 € 2.546,00

Kosten

Zorgverzekering € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 1.212,25 € 1.354,00 € 1.420,00 € 1.468,00 € 1.510,00 € 1.578,00

Meedoenregeling 18+ € 270,00 € 270,00

Individuele inkomenstoeslag € 534,00 € 534,00

Kindpakket: regeling schoolgaande kinderen € 300,00 € 300,00

Kindpakket: meedoenregeling 18- € 270,00 € 270,00

Kindpakket: computer, zwemles, huiswerkbeg.)

€ 1.374,00 € 1.374,00

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 15.921,00 € 17.622,00 € 17.040,00 € 17.616,00 € 18.120,00 € 18.936,00
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25% draagkracht bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar

Blad I 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO 2 kinderen VO

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.579,00 € 1.645,00 € 1.715,00 € 1.785,00 € 1.900,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.437,25

Bijstand % 100% 109,86% 114,45% 119,33% 124,20% 132,20%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 190,00 € 179,00 € 162,00

Huurtoeslag € 321,00 € 321,00 € 321,00 € 308,00 € 291,00 € 261,00

Kindgebonden budget € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00

Gemiddeld maandinkomen € 2.180,25 € 2.322,00 € 2.388,00 € 2.436,00 € 2.478,00 € 2.546,00

Kosten

Zorgverzekering € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 1.212,25 € 1.354,00 € 1.420,00 € 1.468,00 € 1.510,00 € 1.578,00

Meedoenregeling 18+ € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00

Individuele inkomenstoeslag € 534,00 € 534,00 € 534,00 € 534,00 € 534,00 € 534,00

Kindpakket: regeling schoolgaande kinderen € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00

Kindpakket: meedoenregeling 18- € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00

Kindpakket: computer, zwemles, huiswerkbeg.)

€ 1.374,00 € 1.374,00 € 1.374,00 € 1.374,00 € 1.374,00 € 1.374,00

Minus: 50% draagkracht vanaf 110% 25% -€ 623,25 -€ 833,25 -€ 1.043,25 -€ 1.388,25

-€ 750,75 -€ 540,75 -€ 330,75

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 15.921,00 € 17.622,00 € 17.790,65 € 18.156,75 € 18.450,75 € 18.936,00
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Bijlage 4 Huidige situatie bij Echtparen zonder kinderen en bij Alleenstaanden 

 
 

 

 

 

  

  

Huidig beleid bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar echtpaar

Blad I geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.579,00 € 1.645,00 € 1.715,00 € 1.785,00 € 1.900,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.437,25

Bijstand % 100% 109,86% 114,45% 119,33% 124,20% 132,20%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 190,00 € 179,00 € 162,00

Huurtoeslag € 321,00 € 321,00 € 321,00 € 308,00 € 291,00 € 261,00

Kindgebonden budget € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00 € 223,00

Gemiddeld maandinkomen € 2.180,25 € 2.322,00 € 2.388,00 € 2.436,00 € 2.478,00 € 2.546,00

Kosten

Zorgverzekering € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00 € 968,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 1.212,25 € 1.354,00 € 1.420,00 € 1.468,00 € 1.510,00 € 1.578,00

Meedoenregeling 18+ € 270,00 € 270,00

Individuele inkomenstoeslag € 534,00 € 534,00

€ 804,00 € 804,00

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 15.351,00 € 17.052,00 € 17.040,00 € 17.616,00 € 18.120,00 € 18.936,00
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Huidig beleid bijzondere bijstand en minimaregelingen

Huishouden Alleenstaande Alleenstaande Alleenstaande Alleenstaande Alleenstaande Alleenstaande

Blad I geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen

Inkomen Bijstand part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen part time inkomen 

Arbeid (netto , excl. VT) € 1.106,08 € 1.156,00 € 1.206,00 € 1.256,00 € 1.356,00

Bijstandsnorm (netto, excl. VT) € 1.006,08

Bijstand % 100% 109,94% 114,90% 119,87% 124,84% 134,78%

Toeslagen

Zorgtoeslag € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00 € 104,00

Huurtoeslag € 353,00 € 353,00 € 353,00 € 346,00 € 328,00 € 292,00

Heffingskorting minst verdienende partner

Gemiddeld maandinkomen € 1.463,08 € 1.563,08 € 1.613,00 € 1.656,00 € 1.688,00 € 1.752,00

Kosten

Zorgverzekering € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00 € 134,00

Huur € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Gemiddeld maandelijkse kosten € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00 € 834,00

Netto maandelijks vrij te besteden inkomen € 629,08 € 729,08 € 779,00 € 822,00 € 854,00 € 918,00

Meedoenregeling 18+ € 135,00 € 135,00

Individuele inkomenstoeslag € 374,00 € 374,00

NETTO € 509,00 € 509,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

vrij te besteden x 12 maanden + minima € 8.057,96 € 9.257,96 € 9.348,00 € 9.864,00 € 10.248,00 € 11.016,00


