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TOELICHTING
Wat zijn de spelregels?
De Gebiedsteams van de gemeente Weststellingwerf willen het u met de invoering van dit aanvraagformulier
zo gemakkelijk mogelijk maken. Deze toelichting is gemaakt om u daarbij zoveel mogelijk te helpen.
U vult het aanvraagformulier bijzondere bijstand in en kruist aan waarvoor u aanvraagt en u stuurt het
formulier naar de Gebiedsteams van de gemeente Weststellingwerf, of levert het in bij de balie van het
publiekscentrum in het gemeentehuis of in het Gebiedsteam in Noordwolde.
BELANGRIJK:
Als u het formulier niet goed hebt ingevuld en ondertekend of gevraagde bewijsstukken niet hebt bijgevoegd,
zal de Specialist inkomen u vragen om de ontbrekende informatie alsnog in te leveren. Dit kan vertragend
voor u werken.
2.
TOELICHTING INKOMEN/KWIJTSCHELDING
U vult hier uw netto-inkomsten in. Worden er meerdere inkomsten op een regel genoemd (bijvoorbeeld:
Participatiewet/IOAW/IOAZ) haal dan door wat niet van toepassing is. Kruis aan (waar dat nodig is) of de
inkomsten per maand of per 4 weken zijn.
U hoeft geen inkomensgegevens bij uw aanvraag in te leveren als u een Participatiewet uitkering of een
“kale” IOAW/IOAZ uitkering ontvangt (bedoeld wordt zonder vrijgelaten aanvullende inkomens- of
ontslagregeling).
Ontvangt u geen Participatiewet of IOAW/IOAZ uitkering dan moet u een bewijsstuk of bewijsstukken van uw
totale netto (gezins) inkomsten per maand bijvoegen.
NETTO INKOMENSGRENZEN PER MAAND
Voor bijzondere bijstand en de Individuele inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 100% van de met
uw gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm. Sinds 1 januari 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd in de
Participatiewet. Volgens het gemeentelijk beleid wordt niet de (lagere) kostendelersnorm gehanteerd om uw
draagkracht te bepalen, maar wordt de voor u vergelijkbare bijstandsnorm (maximaal) 10% lager vastgesteld
als er sprake is van kostendeling, ongeacht hoeveel personen van 21 jaar en ouder de kosten met u kunnen
delen. Daarbij wordt bij een commerciële relatie (onderhuur/ kostganger) de norm ook (maximaal) 10% lager
vastgesteld omdat er dan ook sprake is van kostendeling.
Nettobedrag
bijstandsnorm per
maand (incl. vak.
geld)
€ 1.559,58
€ 1.403,62
€ 1.091,71
€ 935,75

Gezinssituatie

Normhoogte (in %)

Gehuwd/samenwonend
Gehuwd/samenwonend met 1 of meer kostendeler(s)
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Alleenstaande of alleenstaande ouder met 1 of meer
kostendeler(s)
De norm is onder andere afhankelijk van uw leefsituatie, leeftijd en gezinssituatie.
neem dan contact op met het Gebiedsteam.

100
90
70
60
Wilt u meer weten

TOELICHTING VERMOGEN
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de bedragen die hieronder staan vermeld. Is uw vermogen hoger dan
genoemde bedragen, dan komt u niet voor deze minimaregelingen in aanmerking. De bedragen, die vanaf
1 januari 2022 gelden, zijn voor de:
Alleenstaande
€ 6.505,00
Alleenstaande ouder
€ 13.010,00
Gehuwd/samenwonend
€ 13.010,00
Ontvangt u een Participatiewet uitkering dan hoeft u geen bewijsstukken van uw vermogen in te leveren.
Ontvangt u een ander inkomen, dan moet u bewijsstukken inleveren van uw vermogen: bankafschriften van
al uw (spaar)rekeningen, effectenrekeningen etc.
Waarde eigen woningbezit
Als u in het bezit bent van een eigen woning dan mag de “overwaarde” in de woning niet hoger zijn dan
€ 54.900,00.
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3.1
TOELICHTING BIJZONDERE BIJSTAND
Het Gebiedsteam stelt een onderzoek in naar de noodzaak van de door u gemaakte kosten. De gemeente
hanteert een administratieve drempel van € 50,00 per jaar. Als u meer kosten hebt gemaakt, kunt u direct
een aanvraag indienen. Hebt u op jaarbasis minder kosten, dan kunt u aan het eind van het jaar (bijv. in
november of december van hetzelfde jaar) voor het lagere bedrag bijzondere bijstand aanvragen.
Let op: u mag tot maximaal één jaar nadat de kosten zijn gemaakt hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bijzondere bijstand krijgen?
Bij vraag 3.1 kunt u aankruisen wat voor u van toepassing is. Staat uw mogelijkheid hier niet bij, dan geeft u
aan waarvoor u dan wel bijzondere bijstand aanvraagt.
N.B.: Eigen bijdragen uit de aanvullende verzekering komen in beginsel niet in aanmerking. Het verplichte
eigen risico komt niet voor bijstandsverlening in aanmerking.
Hoe hoog mag mijn inkomen zijn om aanspraak op bijzondere bijstand te maken?
Uw inkomen of een andere uitkering bedraagt maximaal 100% van de bijstandsnorm die voor uw
gezinssituatie van toepassing is als u bijstand zou ontvangen (alleenstaande, alleenstaande ouder,
gehuwd/samenwonend, kostendeler). Als uw inkomen iets hoger is dan de “100%-norm”, dan wordt een deel
(meestal is dit 35%) van het meerdere inkomen beschouwd als uw bijdrage in de bijstand (uw draagkracht).
Voorbeeld: U hebt op 15 januari een bedrag van € 300,00 aan bijzondere kosten. Uw inkomen is op
jaarbasis € 400,00 hoger dan de voor u geldende 100% norm.
Uitgangspunt in deze situatie is dat u op jaarbasis 35% van € 400,00 is € 140,00 zelf kunt betalen. Dit wordt
uw “eigen draagkracht” genoemd. Voor deze aanvraag krijgt u dus € 300,00 - € 140,00 = € 160,00 aan
bijzondere bijstand toegekend. Uw draagkracht wordt 1x per jaar vastgesteld en begint op de eerste dag van
de maand van aanvraag tot en met de laatste dag van de daaropvolgende 12 e maand. Dit heet het
draagkrachtjaar. In dit voorbeeld loopt het draagkrachtjaar van 1 januari t/m 31 december.
Als u eigen draagkracht heeft moet u altijd eerst dit bedrag per jaar betaald hebben, pas dan kunt u voor
bijzondere bijstand in aanmerking komen.
Bewijsstukken
Kassabonnen en betalingsbewijzen moet u bij uw aanvraag voegen.
Als u een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een IOAW/IOAZ uitkering in combinatie met kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen ontvangt, hoeft u geen inkomensgegevens en vermogensgegevens bij te
voegen. Voeg dan wel een bewijsstuk van de kwijtschelding toe.
Ontvangt u geen Participatiewet of IOAW/IOAZ uitkering in combinatie met kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen dan moet u een bewijsstuk of bewijsstukken van uw totale netto (gezins) inkomsten per maand
bijvoegen en aantoonbaar maken dat u niet over vermogen (zie onderdeel 2 van deze toelichting) beschikt.
3.2
TOELICHTING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
De Participatiewet regelt onder meer het toekennen van een toeslag aan personen die een lange periode
moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze toeslag noemt men de Individuele inkomenstoeslag. U
krijgt de toeslag als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hierna leest u welke voorwaarden dit zijn.
Wanneer hebt u recht op de Individuele inkomenstoeslag?
 u bent in de leeftijd van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, en
 u hebt drie jaar of langer een inkomen dat niet hoger is dan de met uw gezinssituatie vergelijkbare
bijstandsnorm en
 u beschikt niet over vermogen (zie onderdeel 2 van deze toelichting) en
 u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering. De gemeente moet oordelen of u voldoende
inspanningen heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
Bent u volledig werkzaam, dan heeft u geen recht op de Individuele inkomenstoeslag. Heeft u parttime werk
dan moet de gemeente beoordelen of u al dan niet uitzicht heeft op inkomensverbetering. Heeft u uitzicht op
inkomensverbetering, dan heeft u geen recht op de Individuele inkomenstoeslag.
Als aan u een maatregel is opgelegd in de 12 maanden voorafgaande aan de peildatum, vanwege het niet
nakomen van de arbeidsverplichtingen, dan heeft u geen recht op de Individuele inkomenstoeslag.
Als u getrouwd bent of samenwoont, dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.
Hoe hoog is de Individuele inkomenstoeslag in 2022?
De Individuele inkomenstoeslag bedraagt voor de alleenstaande € 250,00; voor de alleenstaande ouder
€ 250,00 en voor de gehuwden tezamen ook € 250,00 per kalenderjaar.
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Bewijsstukken
U moet aantoonbaar maken, dat u op datum aanvraag 3 jaar of langer een inkomen hebt ontvangen, dat niet
hoger is dan de met uw gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm (alleenstaande/ alleenstaande ouder/
echtpaar/samenwonend, met 1 of meer kostendelers).
3.3
TOELICHTING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
Met de invoering van de Participatiewet wordt een studieregeling toegevoegd om aan personen, van wie
vastgesteld is dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te
verstrekken als ze studeren.
Wanneer hebt u recht op de Individuele studietoeslag?
 u bent op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder, en
 u heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een
tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS) en
 u beschikt niet over vermogen (zie onderdeel 2 van deze toelichting) en
 u bent een persoon van wie is vastgesteld dat u niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk
minimumloon, doch wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Ter bepaling hiervan kan een
extern advies worden ingewonnen.
Hoe hoog is de Individuele studietoeslag in 2022?
De individuele studietoeslag bedraagt voor een uitwonende student € 100,00 per maand en maximaal
€ 1.200,00 per kalenderjaar. Voor een thuiswonende student bedraagt de toeslag € 50,00 per maand en
maximaal € 600,00 per kalenderjaar. De toeslag wordt toegekend voor de duur van de gevolgde studie. De
individuele studietoeslag wordt tweemaal per jaar uitbetaald.
Bewijsstukken
Stuur een bewijs van inschrijving van de opleiding/studie mee en een bewijs van de WSF/WTOS.
SCHOOLGAANDE KINDEREN
Als u voor uw kind(eren) van 4 tot 18 jaar niet (meer) in staat bent het abonnement van een
(sport)vereniging, sportkleding of een schoolreisje te betalen, dan kunt u contact opnemen met Leergeld:
tel.: 06 23745440, bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur of via
info@leergeldweststellingwerf.nl. Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld? Kijk dan op
www.leergeld.nl.

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.
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