
 

 

 
Gemeenteraad Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:   41493    
      

   

Onderwerp: Uitvoering motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
In de raadsvergadering van 21 februari jl. hebben de fracties van het CDA, Lokaal Belang, PvdA en SP de 
motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. In de door u aangenomen motie verzoekt u ons een 
onderzoek te doen naar de positieve en negatieve effecten bij een verhoging van de vrijgestelde norm van 
110% van de geldende bijstandsnorm. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van dit onderzoek.  
 
Onderzoek 
In de motie verzoekt u ons om iedere regeling waarbij de vrijgestelde norm van 110% wordt toegepast mee 
te nemen in het onderzoek. De volgende regelingen zijn daarom meegenomen in het onderzoek: 

• Kindpakket: 
o Bijles en huiswerkbegeleiding; 
o Computerregeling; 
o Deelname sociale/culturele/sportieve activiteiten; 
o Toelage schoolgaande kinderen; 
o Zwemlessen. 

• Meedoenregelingen 18+; 

• Individuele inkomenstoeslag. 
 
Bij alle bovenstaande regelingen wordt rekening gehouden met het vermogen van de aanvrager. We 
hanteren daarbij de jaarlijks vastgestelde normen voor vermogen uit de Participatiewet. 
 
Bijzondere bijstand 
In het onderzoek naar de effecten van een verhoging van de vrijgestelde norm van 110% is de bijzondere 
bijstand niet meegenomen. In de bijzondere bijstand hanteren we boven de vrijgestelde norm van 110% een 
draagkrachtberekening. Het maandelijkse inkomen dat boven 110% uitkomt vertalen we naar een 
jaarbedrag waarvan we 35% hanteren als draagkracht. De draagkracht in combinatie met het aangevraagde 
bedrag voor bijzondere bijstand bepalen wanneer iemand in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand. 
Wanneer de aangevraagde bijzondere bijstand de draagkracht van dat jaar overschrijdt, ontvangt de 
aanvrager bijzondere bijstand voor het bedrag waarmee de draagkracht wordt overschreden. De toekenning 
van bijzondere bijstand is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen van de inwoner maar ook van de 
aangevraagde bijzondere bijstand. Het inkomen, de draagkracht, de aangevraagde en de uiteindelijk 
toegekende bijzondere bijstand zijn de variabelen waarmee rekening gehouden moet worden om de effecten 
van een verhoging van de vrijgestelde norm inzichtelijk te maken. Doordat al deze variabelen sterk 
afhankelijk zijn van de individuele situatie van de aanvrager is gekozen om de bijzondere bijstand niet mee 
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te nemen in de berekeningen van het onderzoek. De resultaten van de effecten van een verhoging zouden 
niet betrouwbaar zijn.  
 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kent een andere rekensystematiek waarbij de inkomsten en 
de kosten van inwoners tegenover elkaar worden gezet om te berekenen of zij hiervoor in aanmerking 
komen. Verhoging van de vrijgestelde norm heeft hierop dan ook geen effect. Ook nu al komen inwoners 
met een inkomen hoger dan 110% van de bijstandsnorm in aanmerking voor kwijtschelding. Deze regeling is 
daarom ook buiten het onderzoek gelaten.  
 
Huidige norm van 110% 
In het beleidsplan ‘Samen, voor elkaar’ en in de ‘Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 
2019’ zijn door uw raad de uitgangspunten voor het beleid vastgesteld. Daarin is benoemd dat er leidende 
principes zijn. Een leidend principe is dat mensen de eigen regie hebben over hun leven. De gemeente zorgt 
voor een vangnet dat zo licht mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk is. Uitgaande hiervan zijn de 
‘Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Meedoenregelingen en Kindpakket 
2019’ opgesteld. Hierbij is daarom ook de inhoudelijke overweging gemaakt om voor deze regelingen de 
huidige inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm te hanteren.   
 
Gebruikte cijfers 
In het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de inkomenscijfers uit 2017 beschikbaar bij het Centraal 
Bureau voor Statistiek (CBS). In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel personen of huishoudens in 
onze gemeente beschikken over een inkomen tot 110%, 120% en 130% van de bijstandsnorm. Hierbij 
maken wij een onderscheid in de volgende type huishoudens: alleenstaande, alleenstaande ouder, echtpaar 
zonder kinderen en echtpaar met kinderen.  
 

Inkomen \  
Type huishouden 

110% van 
bijstandsnorm 

120% van 
bijstandsnorm 

130% van 
bijstandsnorm 

Alleenstaande 1.000 1.400 1.600 

Alleenstaande ouder 200 200 300 

Echtpaar zonder kinderen 200 400 500 

Echtpaar met kinderen 100 200 200 

 
Aannames onderzoek 
In het onderzoek is een aantal aannames gedaan om de berekeningen te kunnen maken, zodat er een beeld 
ontstaat van de effecten van de verhoging van de vrijgestelde norm. De volgende aannames hebben we in 
het onderzoek gemaakt: 

• Bij het type huishouden alleenstaande ouder zijn we uitgegaan van 2 kinderen, waarvan 1 kind op 
het basisonderwijs (BO) en 1 kind op het voorgezet onderwijs (VO); 

• Bij het type huishouden echtpaar met kinderen zijn we ook uitgegaan van 2 kinderen, waarvan 1 
kind op het basisonderwijs en 1 kind op het voorgezet onderwijs; 

• Voor iedere vrijgestelde norm (110%, 120% en 130%) zijn we uitgegaan dat 55% van de doelgroep 
daadwerkelijk gebruik gaat maken van de regelingen. Dit percentage is gebaseerd op de omvang 
van de potentiele doelgroep in 2018 en het daadwerkelijk aantal individuele gebruikers van de 
regelingen in onze gemeente.  

 
Effecten verhoging 
Door een verhoging van de vrijgestelde norm kunnen meer inwoners gebruik maken van de regelingen. De 
potentiele doelgroep wordt vergroot. Onderstaand is weergegeven hoe groot de potentiele doelgroep is per 
vrijgestelde norm waarbij rekening is gehouden met het eerder genoemde uitnuttingspercentage van 55%. 
 

Inkomen \  
Type huishouden 

110% van 
bijstandsnorm 

120% van 
bijstandsnorm 

130% van 
bijstandsnorm 

Alleenstaande 550 770 880 

Alleenstaande ouder 110 110 165 

Echtpaar zonder kinderen 110 220 275 

Echtpaar met kinderen 55 110 110 

 
 
  



 

 

Armoedeval 
Wanneer een inwoner vanuit een uitkeringssituatie een betaalde baan aanvaardt, zal in het algemeen het 
inkomen stijgen. Hierdoor daalt het inkomen vanuit inkomensondersteunende voorzieningen, de 
zogenaamde armoedeval. De inkomensondersteunende voorzieningen bestaan uit landelijke én 
gemeentelijke regelingen (inclusief kwijtschelding) die gebruik maken van een inkomenstoets. Door het 
hogere inkomen bij werk vervalt het recht op deze tegemoetkomingen deels of zelfs volledig. Het Rijk heeft 
in 2019 de arbeidskorting aangepast om de armoedeval te beperken, zodat aan het werk gaan lonend is. Dit 
door een beloning te creëren via een extra korting op de loonbelasting en inkomstenbelasting. Ondanks 
deze arbeidskorting kan er nog steeds sprake zijn van een armoedeval.  
Een verhoging van de gemeentelijke inkomensgrens is geen oplossing voor de armoedeval, omdat dit alleen 
het moment dat de armoedeval optreedt verlegd. Er is namelijk altijd een moment dat er een eind komt aan 
het recht op inkomensafhankelijke voorzieningen. Uit de praktijk weten we dat de armoedeval bij landelijke 
regelingen (huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag) beperkter is, omdat deze regelingen een 
ruimere en geleidelijke afbouw kennen dan onze gemeentelijke regelingen. 
 
 
Kosten verhoging 
Voor de berekening van het effect op de kosten bij een verhoging van de vrijgestelde norm hebben we per 
regeling de bedragen gehanteerd die op dit moment gelden. In onderstaande tabel zijn deze bedragen 
opgenomen. 
 

Regeling Alleenstaande  Alleenstaande 
ouder (1 kind 
BO, 1 kind VO) 

Echtpaar 
zonder 
kinderen 

Echtpaar met 
kinderen (1 
kind BO, 1 kind 
VO) 

Bijles en 
huiswerkbegeleiding 
(alleen kind VO) 

- € 750,- - € 750,- 

Computerregeling 
(eenmalig) 

- € 300,- - € 300,- 

Deelname 
sociale/culturele/sportieve 
activiteiten (€ 115,- per 
kind) 

- € 230,- - € 230,- 

Toelage schoolgaande 
kinderen (€ 50,- kind BO 
en € 150,- kind VO) 

- € 200,- - € 200,- 

Zwemlessen (alleen kind 
BO) 

- € 432,- - € 432,- 

Meedoenregelingen 18+ € 115,- € 115,- € 230,- € 230,- 

Individuele 
inkomenstoeslag 

€ 364,- € 436,- € 520,- € 520,- 

     
Totaal regelingen: € 479,- € 2.463,- € 750,- € 2.662,- 

 
 
In het onderzoek hebben we per vrijgestelde norm (110%, 120% en 130%) de uitgaven per regeling en per 
huishoudtype in beeld gebracht. Daarbij is rekening gehouden met een uitnuttingspercentage van 55%. De 
totale mogelijke uitgaven zijn afgezet tegen de bedragen uit de begroting.  
 
Vrijgestelde norm 110% van de bijstandsnorm 

Uitgaven per regeling 
bij 110% bijstandsnorm 

Alleenstaande Alleenstaande 
ouder (1 kind 
BO, 1 kind VO) 

Echtpaar 
zonder 
kinderen 

Echtpaar met 
kinderen (1 
kind BO, 1 kind 
VO) 

Bijles en 
huiswerkbegeleiding 
(alleen kind VO) 

- € 82.500,- - € 41.250,- 

Computerregeling 
(eenmalig) 

- € 33.000,- - € 16.500,- 



 

 

Deelname 
sociale/culturele/sportieve 
activiteiten (€ 115,- per 
kind) 

- € 25.300,- - € 12.650,- 

Toelage schoolgaande 
kinderen (€ 50,- kind BO 
en € 150,- kind VO) 

- € 22.000,- - € 11.000,- 

Zwemlessen (alleen kind 
BO) 

- € 47.520,- - € 23.760,- 

Meedoenregelingen 18+ € 63.250,- € 12.650,- € 25.300,- € 12.650,- 

Individuele 
inkomenstoeslag 

€ 200.200,- € 47.960,- € 57.200,- € 28.600,- 

     
Totaal uitgaven: € 263.450,- € 270.930,- € 82.500,- € 146.410,- 

 
De totale uitgaven bij de huidige vrijgestelde norm van 110% van de bijstandsnorm en een bereik van 55% 
van de doelgroep is € 763.290,-. Dit zijn de uitgaven exclusief bijzondere bijstand en kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen. In de begroting 2019 is € 970.000,- voor deze uitgaven inclusief bijzondere 
bijstand en exclusief kwijtschelding (€ 100.000,-) begroot. In 2018 is er € 560.000,- uitgegeven aan alleen 
bijzondere bijstand. Deze uitgaven opgeteld bij de uitgaven van een vrijgestelde norm van 110% leiden tot 
een forse overschrijding van het huidige beschikbare budget, namelijk een overschrijding van € 353.290,-. 
Daarnaast neemt het beschikbare budget voor deze uitgaven vanaf 2021 af, omdat de Klijnsma-gelden dan 
niet meer beschikbaar zijn. De begroting 2021 is daarom vastgesteld op € 911.000,- (exclusief kwijtschelding 
van € 100.000,-).  
 
Vrijgestelde norm 120% van de bijstandsnorm 

Uitgaven per regeling 
bij 110% bijstandsnorm 

Alleenstaande Alleenstaande 
ouder (1 kind 
BO, 1 kind VO) 

Echtpaar 
zonder 
kinderen 

Echtpaar met 
kinderen (1 
kind BO, 1 kind 
VO) 

Bijles en 
huiswerkbegeleiding 
(alleen kind VO) 

- € 82.500,- - € 82.500,- 

Computerregeling 
(eenmalig) 

- € 33.000,- - € 33.000,- 

Deelname 
sociale/culturele/sportieve 
activiteiten (€ 115,- per 
kind) 

- € 25.300,- - € 25.300,- 

Toelage schoolgaande 
kinderen (€ 50,- kind BO 
en € 150,- kind VO) 

- € 22.000,- - € 22.000,- 

Zwemlessen (alleen kind 
BO) 

- € 47.520,- - € 47.520,- 

Meedoenregelingen 18+ € 88.550,- € 12.650,- € 50.600,- € 25.300,- 

Individuele 
inkomenstoeslag 

€ 280.280,- € 47.960,- € 114.400,- € 57.200,- 

     
Totaal uitgaven: € 368.830,- € 270.930,- € 165.000,- € 292.820,- 

 
De totale uitgaven bij een vrijgestelde norm van 120% van de bijstandsnorm en een bereik van 55% van de 
doelgroep is € 1.097.580,-. Dit zijn de uitgaven exclusief bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. In de begroting 2019 is € 970.000,- voor deze uitgaven inclusief bijzondere bijstand en exclusief 
kwijtschelding (€ 100.000,-) begroot. In 2018 is er € 560.000,- uitgegeven aan alleen bijzondere bijstand. 
Deze uitgaven opgeteld bij de uitgaven van een vrijgestelde norm van 120% leiden tot een forse 
overschrijding van het huidige beschikbare budget, namelijk een overschrijding van € 687.580,-. Daarnaast 
neemt het beschikbare budget voor deze uitgaven vanaf 2021 af, omdat de Klijnsma-gelden dan niet meer 
beschikbaar zijn. De begroting 2021 is daarom vastgesteld op € 911.000,- (exclusief kwijtschelding van 
€100.000,-).  
 



 

 

Vrijgestelde norm 130% van de bijstandsnorm 

Uitgaven per regeling 
bij 110% bijstandsnorm 

Alleenstaande Alleenstaande 
ouder (1 kind 
BO, 1 kind VO) 

Echtpaar 
zonder 
kinderen 

Echtpaar met 
kinderen (1 
kind BO, 1 kind 
VO) 

Bijles en 
huiswerkbegeleiding 
(alleen kind VO) 

- € 123.750,- - € 82.500,- 

Computerregeling 
(eenmalig) 

- € 49.500,- - € 33.000,- 

Deelname 
sociale/culturele/sportieve 
activiteiten (€ 115,- per 
kind) 

- € 37.950,- - € 25.300,- 

Toelage schoolgaande 
kinderen (€ 50,- kind BO 
en € 150,- kind VO) 

- € 33.000,- - € 22.000,- 

Zwemlessen (alleen kind 
BO) 

- € 71.280,- - € 47.520,- 

Meedoenregelingen 18+ € 101.200,- € 18.975,- € 63.250,- € 25.300,- 

Individuele 
inkomenstoeslag 

€ 320.320,- € 71.940,- € 143.000,- € 57.200,- 

     
Totaal uitgaven: € 421.520,- € 406.395,- € 206.250,- € 292.820,- 

 
De totale uitgaven bij een vrijgestelde norm van 130% van de bijstandsnorm en een bereik van 55% van de 
doelgroep is € 1.326.985,-. Dit zijn de uitgaven exclusief bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. In de begroting 2019 is € 970.000,- voor deze uitgaven inclusief bijzondere bijstand en exclusief 
kwijtschelding (€ 100.000,-) begroot. In 2018 is er € 560.000,- uitgegeven aan alleen bijzondere bijstand. 
Deze uitgaven opgeteld bij de uitgaven van een vrijgestelde norm van 130% leiden tot een forse 
overschrijding van het huidige beschikbare budget, namelijk een overschrijding van € 916.985,-. Daarnaast 
neemt het beschikbare budget voor deze uitgaven vanaf 2021 af, omdat de Klijnsma-gelden dan niet meer 
beschikbaar zijn. De begroting 2021 is daarom vastgesteld op € 911.000,- (exclusief kwijtschelding van 
€100.000,-).  
 
Totaaloverzicht kosten gemoeid met verhoging 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen wat de kosten zijn per gehanteerde inkomensnorm 
(110%, 120%, 130%) inclusief de kosten bijzondere bijstand. Daarbij is opgenomen welk bedrag hiervoor is 
opgenomen in de begroting tot 2021 en vanaf 2021.  
 

Inkomensnorm als % 
van bijstandsnorm 

Kosten inclusief 
bijzondere bijstand 

Beschikbaar budget 
tot 2021 

Beschikbaar budget > 
2021 

110% van bijstandsnorm € 1.323.290,- € 970.000,- € 911.000,- 

120% van bijstandsnorm € 1.657.580,- € 970.000,- € 911.000,- 

130% van bijstandsnorm € 1.886.985,- € 970.000,- € 911.000,- 

 
 
Conclusie onderzoek 
Het verhogen van de vrijgestelde norm van 110% naar 120% of 130% van de bijstandsnorm zal leiden tot 
een grotere potentiele doelgroep van onze regelingen. Echter weten we uit de praktijk dat niet 100% van 
deze potentiele doelgroep gebruik zal maken van de regelingen. Deze aanname hebben we meegenomen in 
het onderzoek. Kijkend naar de financiële effecten van een verhoging zien we dat de kosten van de 
regelingen uit het onderzoek fors gaan stijgen en tot flinke overschrijdingen van de huidige en toekomstige 
budgetten zal leiden. En alhoewel uw raad heeft verzocht om een onderzoek te doen willen wij u ook graag 
een advies meegeven. Een belangrijk uitgangspunt in onze visie is dat onze inwoners kunnen meedoen in 
de samenleving. Wij zetten ons in zodat onze inwoners aan het werk kunnen gaan, zodat zij zo zelfstandig 
mogelijk kunnen participeren. Daarbij vinden wij dat het voor mensen moet lonen om aan het werk te gaan 
en dat een armoedeval voorkomen moet worden. Echter voorkomen we met het verhogen van de 
vrijgestelde norm geen armoedeval. Het is en blijft dan ook zoeken naar de balans tussen mensen aan het 
werk helpen en het bestrijden van armoede. Verder werken we op dit moment in de Kwaliteitsslag Sociaal 



 

 

Domein aan een toekomstbestendige begroting en uitvoering van het sociaal domein. Het verhogen van de 
inkomensgrens en de daarmee gemoeide kosten vergroot onze opgaven binnen het sociaal domein nog 
meer. We adviseren u dan ook niet om de vrijgestelde norm van 110% te verhogen. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Marijke Verstappen Otwin van Dijk 
secretaris burgemeester 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 


