
SAMENVATTING BELEIDSREGELS INKOMEN EN VERMOGEN 
 

Beleidsregels Inkomen&Vermogen 

 

Onderwerp Nieuw Oud Toelichting 

Kostendelernorm: 

Commerciële 

huurprijs 

Wordt bepaald d.m.v. 

huurprijscheck. 

Vastgesteld bedrag 

(eigen beleid). 

Maatwerk mogelijk. 

Kostendelersnorm: 

Toepassen van 

maatwerk 

Als er sprake is van een 

schrijnende situatie kan 

tijdelijk worden afgezien 

van het toepassen van 

de kostendelersnorm. 

Nieuwe bepaling. Maatwerk mogelijk. 

(tevens motie 2021-

138) 

leeftijd Geen leeftijdscategorie. Onderscheid naar 

leeftijdscategorie. 

Volgt al uit de wet. 

Schoolverlaters: 

ontbrekende 

woonlasten 

Meer ruimte om te 

bepalen wanneer sprake 

is van 

lagere/ontbrekende 

lasten. 

Limitatieve 

opsomming. 

Maatwerk mogelijk. 

Vrijlating giften “niet-periodieke” giften 

tot ±€ 1.200 op jaarbasis. 

Geen vrijlating. Coulance mogelijk. 

(tevens motie 2021-

140) 

Vrijlating Inkomsten Geen eigen beleid.  Wettelijk bepaald. 

Omzetting norm 

inrichting 

Geen onderscheid naar 

voorafgaande soort 

huisvesting (wel/niet 

zelfstandig). 

Ingang nieuwe norm 

bij zelfst. huisvesting 

anders dan bij niet-

zelfst.  

Vereenvoudiging 

uitvoering. 

Gemis ALO-kop Geen bijzondere 

bijstand, maar algemene 

bijstand. 

Via bijzondere 

bijstand. 

In lijn met de Pw. 

Kinderen van 

tienermoeders 

Geen beleid meer. Bijstand mogelijk. Mogelijkheden volgen 

al uit de wet. 

Scholingsplicht Geen beleid meer. Bijstand bij scholing. Mogelijkheden volgen 

al uit de wet. 

Vermogen bij co-

ouderschap 

Definitie “co-

ouderschap”: vermogen 

naar rato van dagen 

zorg. 

O.b.v. BRP kind. Maatwerk. 

 

 

Beleidsregels Krediethypotheek 

 

 



Onderwerp Nieuw Oud Toelichting 

Waardebepaling Ook college kan in 

afwijking van WOZ 

taxatie vragen 

Alleen klant kon 

taxatie vragen 

Bepaling naar 

werkelijke waarde, 

hoger of lager dan 

WOZ. 

Verzwaring 

hypotheek 

Geen voorl. voorziening 

voor KH. 

Eerst hypotheek 

bekijken. 

In lijn met de Pw. 

Nieuwe KH Geen nieuwe KH bij 

opnieuw bijstand binnen 

2 jaar. 

KH mogelijk bij 

nieuwe bijstand. 

In lijn met de Pw. 

 

 

Beleidsregels Parttime Ondernemen 

 

Onderwerp Nieuw Oud Toelichting 

Evaluatie Per jaar Per kwartaal Vereenvoudiging 

uitvoering. 

Plan van aanpak Nu in beleid Niet in beleid, wel in 

de praktijk 

Verduidelijking 

Inkomsten Nabetaling/terugvordering 

bij minder/meer 

inkomsten dan norm. 

Was niet 

opgenomen. 

Cf Bbz. 

Aanvraag Verzoek kan ook 

mondeling/overleg met 

KM. 

Kon alleen 

schriftelijk. 

Vereenvoudiging 

uitvoering. 

 

 

Beleidsregels Bestuurlijke Boete 

 

Onderwerp Nieuw Oud Toelichting 

Termijn voor 

melding 

Termijn gesteld (5 

dagen). 

Geen termijn. Verduidelijking. 

Waarschuwing Meer mogelijkheden 

voor waarschuwing ipv 

boete. 

Waarschuwing 

beperkt mogelijk. 

Coulance mogelijk. 

Kwijtschelding Kwijtschelding mogelijk. Geen kwijtschelding. Coulance mogelijk. 

 

 


