
MEMO
Datum : 22 november 2018

Aan : De heer V. van Dijk

Van : Agnes Eshuis (EWO/SB)

Onderwerp : Technische vragen n.a.v. voorstel m.b.t. de Individuele
Inkomenstoeslag

U heeft technische vragen gesteld over de financiële uitwerking van het voorstel ’De
Individuele Inkomenstoeslag (IIT) tijdelijk te verhogen met een vast bedrag per ten
laste komend kind’ van 19 oktober 2018 (kenmerk 1800083559).

In antwoord op uw technische vragen hebben we in overleg met u de kosten in beeld
gebracht van een aantal scenario’s m.b.t. de IIT en de Nibud Minima effectrapportage
2017.
De financiële uitwerkingen waar u om gevraagd heeft, zijn:

1. De kosten van de maatregel, zoals verwoord in het voorliggende raadsvoorstel,
d.w.z. gedurende 3 jaren (2018, 2019 en 2020) de individuele inkomenstoeslag
te verhogen met een bedrag per ten laste komend kind. De toeslag is bedoeld
voor de huishoudens binnen de huidige IIT doelgroep, d.w.z. huishoudens die
langer dan 5 jaar moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau
(<101% van de bijstandsnorm).

2. De kosten van een uitbreiding van de IIT naar de doelgroep 110% van de
bijstandsnorm, waarbij langdurigheid van langer dan 5 jaar, huidige IIT
bedragen en overige bestaande IIT-voorwaarden zijn gehandhaafd. In deze
uitwerking is geen extra bedrag per ten laste komend kind verwerkt.

3. De kosten van een uitbreiding van de IIT naar de doelgroep 120% van de
bijstandsnorm, waarbij langdurigheid van langer dan 5 jaar, huidige IIT
bedragen en overige bestaande IIT-voorwaarden zijn gehandhaafd. In deze
uitwerking is geen extra bedrag per ten laste komend kind verwerkt.

4. De kosten van een uitbreiding van de IIT naar de doelgroep 110% van de
bijstandsnorm, waarbij langdurigheid van langer dan 5 jaar, huidige IIT
bedragen en overige bestaande IIT-voorwaarden zijn gehandhaafd. In deze
uitwerking is wel een aanvullend bedrag per ten laste komend kind verwerkt. De
aanvullende bedragen, die zijn opgenomen zijn: € 65,- voor een kind tot 12 jaar
en € 130,- voor een kind ouder dan 12, maar jonger dan 18 jaar (gelijk aan de
bedragen genoemd in het voorstel ’De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) tijdelijk
te verhogen met een vast bedrag per ten laste komend kind’ van 19 oktober
2018).



5. De kosten van een uitbreiding van de IIT naar de doelgroep 120% van de
bijstandsnorm, waarbij langdurigheid van langer dan 5 jaar, huidige IIT
bedragen en overige bestaande IIT-voorwaarden zijn gehandhaafd. In deze
uitwerking is wel een aanvullend bedrag per ten laste komend kind verwerkt. De
aanvullende bedragen, die zijn opgenomen zijn: € 65,- voor een kind tot 12 jaar
en € 130,- voor een kind ouder dan 12, maar jonger dan 18 jaar (conform
eerder bovengenoemd voorstel.

6. De kosten van een uitwerking waarbij alle saldotekorten na basis- en
restpakket, zoals verwoord op pagina 22 in de Nibud Minima effectrapportage
2017 voor huishoudens die langer dan 5 jaar een inkomen van maximaal 120%
van de bijstandsnorm hebben, worden aangevuld.

7. De kosten van een uitwerking waarbij alle saldotekorten na basis- en
restpakket, zoals verwoord in de Nibud Minima effectrapportage 2017 voor alle
huishoudens die een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm
hebben worden aangevuld, zonder hierbij de langdurigheidsvoorwaarde mee te
nemen.

Aandachtspunten bij deze uitwerkingen:
· Alle uitwerkingen zijn gebaseerd op extrapolaties van de kenmerken (aantallen,

huishoudtype, aantal kinderen per huishoudtype, leeftijd kinderen e.d.) van de
momenteel bij ons bekende doelgroep binnen de IIT met een p-wet uitkering.

· Omdat wij voor de doelgroep 110% en 120% geen gegevens hebben (anders
dan omvang van de doelgroep) is in de uitwerkingen 2 t/m 7 rekening gehouden
met uitvoeringskosten (voor onderzoek en registratie) per extra te verwachten
aanvraag.

· Bij de uitwerkingen van 6 en 7 moet nog worden uitgezocht of dit wetstechnisch
mogelijk is. Reden: de gemeenten mogen geen “loonpolitiek” voeren. Dit mag
alleen de Rijksoverheid. De bedragen zijn dusdanig hoog dat het Rijk dit
mogelijk aanmerkt als het voeren van “loonpolitiek”.

De samenvatting van de uitwerkingen is de volgende.
In onderliggende berekeningen kan inzage worden verstrekt.

Uitwerking Kosten
(in euro)

1. raadvoorstel verhoging IIT 128.054
2. Alleen uitbreiding IIT 110% 246.642
3. Alleen uitbreiding IIT 120% 430.162
4. Uitbreiding IIT 110% met toeslag kind 428.268
5. Uitbreiding IIT 120% met toeslag kind 642.737
6. Reparatie INCLUSIEF huidige IIT 1.671.033
7. Reparatie EXCLUSIEF huidige IIT 4.932.384


