
College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. afd. Sociale Zaken  

Postbus 51 

2820 AB Stolwijk 

Datum: 24 januari 2018 

Onderwerp: Ongevraagd advies soortgelijk onderzoek Individuele Inkomenstoeslag  

Bijlage: Informatienota, 3 november 2017  

Geacht College,  

Naar aanleiding van de informatienota over de ‘cijfers toekenningen/afwijzingen individuele inkomenstoeslag en 

bijzondere bijstand’ (zie bijlage) van mevrouw Lambregtse vraagt de Adviesraad aandacht voor het volgende.  

De Adviesraad is verheugd dat de afdeling Sociale Zaken maatregelen neemt om situaties te voorkomen, zoals die 

zich afgelopen jaren hebben voorgedaan bij het beoordelen van dergelijke aanvragen. Echter om vast te stellen wat 

deze maatregelen voor effect hebben en om situaties als deze in de toekomst eerder op het spoor te komen, raadt 

de Adviesraad de gemeente Krimpenerwaard aan om voorlopig het eerder gedane onderzoek jaarlijks te herhalen.  

Mocht het bovenstaande om een mondelinge toelichting vragen dan is de Adviesraad graag bereid met u hierover, 

voorafgaand aan de beantwoording, van gedachten te wisselen en met u in gesprek te gaan. Contact met de 

Adviesraad verloopt via mevrouw E. Donker (adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl). 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard,   

J.W.A. van Riet, Voorzitter 



INFORMATIENOTA 

ZK17007064 / 17-0032599
Intern E-mail - verzoek om cijfers bijzondere bijstaand en 

individuele inkomenstoeslagAdviesraad Sociaal 
Domein - verzoek om cijfers IIT/BB 2017

Voor:  Adviesraad Sociaal Domein 

Naam opsteller:  K.T. Lambregtse, Beleidsmedewerker sociale zaken/coördinator 

Datum:  3 november 2017 

Onderwerp Cijfers toekenningen/afwijzingen individuele inkomenstoeslag en 
bijzondere bijstand 

1. Inleiding

Op 4 oktober 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein verzocht om cijfers ten aanzien van 
de bijzondere bijstand, uitgesplitst in het aantal aanvragen per jaar, naar het soort aanvragen, 
de hoeveelheid toe- en afwijzingen en de afwijzingsgronden. Ook wilde de Adviesraad Sociaal 
Domein inzicht in de cijfers van de individuele inkomenstoeslag m.b.t. het aantal toekenningen 
per jaar en het aantal afwijzingen en de gronden voor afwijzing  

2. Kernboodschap

Aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 
In de periode 1 januari 2017 tot eind oktober 2017 zijn 180 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 100 
aanvragen toegekend en 80 aanvragen afgewezen. Op grond van de signalen vanuit de Clientenraad 
heeft er een interne controle plaatsgevonden naar de gronden van afwijzing van de 80 afgewezen 
aanvragen. Dit onderzoek heeft tot de volgende resultaten geleid: 

32 aanvragen zijn terecht afgewezen conform de geldende verordening en beleidsregels. Dit gaat om 
afwijzingen op grond van: 

- de 12 maanden waarbinnen niet nogmaals een toeslag verleend mag worden (12); 
- het inkomen (11); 
- in staat zijn tot inkomensverbetering (3); 
- terugvordering tijdens de referteperiode vanwege uitkeringsfraude (3); 
- vermogen (2); 
- leeftijd (1). 
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48 aanvragen moeten opnieuw bekeken worden. Dit gaat om afwijzingen waarbij: 
- er geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de krachten, bekwaamheden en 

inspanningen van de cliënt (20); 
- het onbekend is wat de afwijzingsgrond is (12); 
- beoordeeld is dat cliënt in staat is tot inkomensverbetering, maar dit niet onderbouwd is en/of   

uit cliëntendossier blijkt dat cliënt waarschijnlijk niet in staat is tot inkomensverbetering (8);  
- de Maatschappelijke Participatie als afwijzingsgrond is gehanteerd (6); 
- er gedurende de referteperiode is teruggevorderd vanwege uitkeringsfraude (2); 
- er gedurende de referteperiode een maatregel is opgelegd (1); 
- er binnen een periode van 12 maanden reeds eerder een toeslag is verleend (1); 
- het inkomen binnen de referteperiode te hoog was (1) 

Consequenties: 
- Herziening van afgewezen aanvragen vindt komende periode plaats. 
- Workshop casuistiek IIT voor de klantmanagers met aandacht voor maatwerk / 

individuele beoordeling in staat zijn tot inkomensverbetering 
- Wijziging in de Verordening IIT: bij de beoordeling van het inkomen wordt in de nieuwe 

verordening per 1 januari 2018 geen rekening meer gehouden met de kostendelersnorm. 

Bijzondere Bijstand 
In de periode 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017 zijn 578 aanvragen om bijzondere bijstand 
ingediend. Hiervan zijn 511 aanvragen toegekend. 
In de bijlage treft u het overzicht aan van de kostensoorten van deze toekenningen. Het is niet 
mogelijk gebleken om een overzicht te geven van de afgewezen kostensoorten, omdat dit niet wordt 
geadministreerd. 
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