
 
 
 

 
 
 

Motie individuele inkomenstoeslag 
 

 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 5 november 2015, 
 
Constaterende 

 dat door de vervanging van de langdurigheidstoeslag door de individuele inkomenstoeslag er per 

1 januari 2015 andere voorwaarden gelden voor mensen met een minimuminkomen om in 

aanmerking te komen voor een toeslag. Die voorwaarden zijn onder andere: 

- Er is geen zicht op inkomensverbetering  
- Er is wel zicht op inkomensverbetering als cliënt in de afgelopen 36 maanden: 

 een werktraject bij NEF heeft gevolgd; 
 er geen belemmering is om te werken; 

 
Overwegende 

 dat de afgelopen jaren de koopkracht van mensen met een minimuminkomen jaar op jaar is 

gedaald; 

 dat er voor veel van deze mensen geen belemmering is om te werken, behalve dan dat er geen 

werk voor hen is; 

 dat gezien de sociaal economische status van onze gemeente werk vinden niet automatisch 

betekent dat men boven de bijstandsnorm uitkomt; 

 dat bij de aanvraag van een uitkering de cliënt wordt verzocht om een werktraject bij NEF te 

volgen, dat dat vervolgens als werk wordt gezien en dat men daarmee langere tijd niet in 

aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag; 

 
Roepen wij op 

 om de regels zodanig te wijzigen dat een werktraject bij NEF niet langere als werk wordt gezien 

voor het verkrijgen van een individuele inkomenstoeslag; 

 om mensen ook in aanmerking te laten komen voor een individuele inkomenstoeslag, wanneer 

zij geen zicht hebben op inkomensverbetering en hun baan niet zorgt voor een inkomen van 

110% of meer van de bijstandsnorm; 

 om dekking hiervoor te zoeken in de gelden voor armoedebestrijding; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Dongeradeel Sociaal 
Partij van de Arbeid 
 

 



Deze motie is na indiening in de raadsveragdering van 5 november 2015 weer ingetrokken, nadat is 
gebleken dat de motie strijdig is met landelijke  regelgeving. 
 
De griffier, 

 
 
A.J. Folbert. 


