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Geadviseerd besluit
1. De verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Voor inwoners die al langere tijd moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben 
op inkomensverbetering, heeft de wetgever de individuele inkomenstoeslag in de Participatiewet 
opgenomen. In Ridderkerk is dit sinds 2015 opgenomen in een gecombineerde verordening met de 
individuele studietoeslag. Door een wetswijziging in de Participatiewet op het gebied van de 
'Studietoeslag' is een gecombineerde verordening niet meer mogelijk en blijft alleen de 'Individuele 
inkomenstoeslag' over. De verordening is daarop aangepast. Tevens is in de verordening opgenomen 
hoe we omgaan met de wettelijke voorwaarde 'geen zicht hebben op inkomensverbetering'. 

Beoogd effect
Een financiële toeslag te verstrekken aan inwoners die langdurig (minimaal 3 jaar) van een laag 
inkomen leven.

Relatie met beleidskaders
Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening Ridderkerk 2020-2024. 

Argumenten
1.1. Hiermee wordt de verordening aangepast aan de huidige wetgeving Participatiewet.
De verordening is losgekoppeld van de 'studietoeslag' hetgeen nodig is door de recente wetswijzing 
van de Participatiewet met betrekking tot de 'studietoeslag'. De voorwaarden voor het recht op een 
individuele inkomenstoeslag zijn ongewijzigd. Nieuw is opgenomen hoe moet worden omgegaan met 
de wettelijke voorwaarde 'geen zicht hebben op inkomensverbetering'. De uitvoering hanteerde deze 
werkwijze al, het was echter niet opgenomen in de verordening of in beleid.

Overleg gevoerd met
Burgerplatform Minima Ridderkerk.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De verordening wordt gepubliceerd en het werkproces wordt aangepast daar waar het nodig is.

Evaluatie/monitoring
Deze regeling is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van het minimabeleid. 

Financiën
Er zijn geen financiële consequenties.

Juridische zaken
Met deze verordening wordt tegemoetgekomen aan het verzoek vanuit 'bezwaar en beroep' om de 
voorwaarde 'geen zicht hebben op inkomensverbetering' op te nemen in de verordening.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Communicatie vindt plaats op de website en via de jaarlijkse minimafolder. Partners krijgen jaarlijks 
informatie over de hoogte van de toeslag.
Extra aandacht wordt gegeven voor de minimaregelingen door periodiek een onderwerp te laten 
terugkomen in de Blauwkai.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023.docx  
2. Wijzigingen verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023.pdf  
3. Antwoordbrief advies BMR verordening Individuele Inkomenstoeslag.pdf  
4. Advies BMR_verordening_individuele inkomenstoeslag 7 aug 2022.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
15 december 2022

Zaaknummer:
449687

Onderwerp:
Verordening Individuele 
Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 Commissie samen leven

1 december 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 18 oktober 2022,

gelet op 

Participatiewet

BESLUIT:

1. De verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 vast te stellen.


