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Onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn/bestuur en recht 
 

 
 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Geen. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de beleidsregel is gebaseerd 
Participatiewet en Verordening Individuele inkomenstoeslag Stichtse vecht 2015. 
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ondertekening 
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2015 of dag 
na publicatie 
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2015) 

onbekend Nieuwe regeling Vechtstroom  

 
 
  



 
Tekst van de regeling 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht; 
 
gelet op de Participatiewet;  
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht;  
 
overwegende dat het vastleggen van een beleidsregel van belang is ter verduidelijking en voor een 
eenduidige toepassing van de Verordening individuele inkomenstoeslag; 
 
besluit 
 
vast te stellen de volgende: 
 
Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag Stichtse Vecht 2015 
 
 
Artikel 1 Vermogen 
a. Voor het vaststellen van het vermogen bij een aanvraag om individuele inkomenstoeslag wordt 

aangesloten bij hetgeen bepaald is in artikel 34 van de Participatiewet voor de algemene bijstand. 
Dit betekent dat het vermogen beneden het vrij te laten vermogen niet in aanmerking wordt 
genomen voor de toeslag.  

b. Voor het vermogen aanwezig in de woning wordt in overeenstemming met het vastgestelde 
bijzondere bijstandsbeleid gehandeld. Dit betekent dat het vermogen aanwezig in de woning 
meegeteld wordt in de vermogensvaststelling. 

c. Voor het vaststellen van het vermogen van de afgelopen drie jaar is het niet nodig om 
bankafschriften over  de gehele periode te overleggen. Er kan worden volstaan met de 
jaaroverzichten van de bank over de volledige referteperiode en de bankafschriften van de laatste 
twee maanden.  

 
Artikel 2 Zicht op inkomensverbetering 
In ieder geval wordt er kans op inkomensverbetering aanwezig geacht bij degenen die in de 
referteperiode studerende zijn en/of aanspraak kunnen maken op toeslagen op grond van de 
WSF2000/WTOS. 
 
Artikel 3 Geen inkomenstoeslag 
Het college verleent geen individuele inkomenstoeslag als er in de laatste 12 maanden van de 
referteperiode sprake is geweest van het verwijtbaar niet nakomen van de arbeids- en/of re-
integratieverplichtingen, waarvoor een maatregel van 20% of meer is opgelegd. 
 
Artikel 4 Statushouders 
Uit jurisprudentie is gebleken dat de periode vanaf het moment dat men in Nederland is - dat is vanaf 
het moment dat men in een AZC verbleven heeft - meegeteld mag worden voor de referteperiode, ook 
al had men nog geen verblijfsvergunning. De referteperiode gaat dus in vanaf het eerste moment van 
verblijf in het AZC.  
 
  



Artikel 5 Gedetineerden 
Op de peildatum en de aanvraagdatum mag de aanvrager niet gedetineerd zijn, omdat deze dan 
volgens de wet behoort tot de niet-rechthebbenden. Een periode van detentie gedurende de 
referteperiode staat aan de verstrekking van de toeslag niet in de weg.  
 
Artikel 6 Zelfstandigen 
Voor het bepalen van het recht op individuele inkomenstoeslag voor zelfstandigen wordt gekeken naar 
de inkomstengegevens van de laatste drie jaar zoals blijkt uit jaarcijfers (netto winstcijfers) van de 
belastingdienst. 
 
Artikel 7  Inwerkingtreding en vervallen beleidsregel 
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2015 of zoveel later op de dag na bekendmaking en 
werkt dan terug tot 1 januari 2015. Op dat moment wordt de Beleidsregel Langdurigheidstoeslag 
Stichtse Vecht 2013 ingetrokken. 
 
Artikel 8 Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel individuele inkomenstoeslag Stichtse Vecht 
2015. 
 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van …... 
 
De secretaris, De burgemeester 
 


	Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag Stichtse Vecht 2015
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de beleidsregel is gebaseerd
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling
	besluit

	Overheidsorganisatie
	Officiële naam regeling
	Citeertitel
	Vastgesteld door 
	Onderwerp
	Kenmerk voorstel
	Datum van ondertekeningBron van bekendmaking
	Betreft
	Datum van 
	Terugwerkende kracht t/m
	Datum van 
	uit werking
	in werking
	treden
	treden
	Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag Stichtse Vecht 2015
	Artikel 1 Vermogen
	Artikel 2 Zicht op inkomensverbetering
	Artikel 3 Geen inkomenstoeslag
	Artikel 4 Statushouders
	Artikel 5 Gedetineerden
	Artikel 6 Zelfstandigen
	Artikel 7  Inwerkingtreding en vervallen beleidsregel
	Artikel 8 Citeertitel


