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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

15 juni 2020

Onderwerp

Jaarstukken 2019

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
n.a.v. agendapunt 4, Jaarstukken 2019, wordt toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag van de
heer Bandstra over de individuele inkomenstoeslag en de berekening van het aantal toeslagen (p.87).
Datum schriftelijke reactie
29 juni 2020
Schriftelijke reactie
De Individuele inkomenstoeslag (IIT) is jaarlijkse toeslag van € 400 voor huishoudens die langer dan drie
jaar een inkomen hebben op minimumniveau en daarbij heel weinig kans hebben op werk of stijging van
het inkomen. De IIT moet worden aangevraagd.
Wij interpreteren toezegging nr. 9 als volgt: hoe verhoudt het aantal mensen dat een IIT aanvraagt zich ten
opzichte van het aantal mensen dat langdurig een inkomen heeft op het sociaal minimum? En hoe is de
ontwikkeling daarin over de afgelopen jaren?
Deze vraag beantwoorden wij in combinatie met de technische vraag van fractie VVD m.b.t. individuele
inkomenstoeslag.
Antwoord: hieronder ziet u het aantal huishoudens dat langer dan drie jaar een uitkering heeft (absoluut en
relatief) in relatie tot het totaal aantal uitkeringen. De 4e kolom betreft het aantal verstrekte IIT’s.
De tabel kan als volgt worden geduid: de afgelopen jaren zijn meer inwoners er in geslaagd uit te stromen
naar werk. Dat geldt ook voor huishoudens die langdurig een uitkering ontvangen. Echter, de kans op werk
of inkomensstijging bij de blijvende groep is relatief afgenomen want het aantal uitkeringsgerechtigden dat
voldoet aan het criterium ‘weinig tot geen kans op werk of inkomensstijging’ blijft in die jaren vrijwel
gelijk.
De uitgaven zijn sinds 2017 hoger dan begroot. De afwijking in de rekening 2019 wordt dus niet veroorzaakt
door een plotse stijging van het aantal toekenningen.
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aantal
uitkeringen
totaal
ultimo
2014
ultimo
2015
ultimo
2017
ultimo
2018
ultimo
2019
1 mei
2020

meer dan 3 jr
uitkering

Aantal
toegekende IITpercentage
aanvragen

Begroot Uitgegeven Verschil

736
848
2335

1498

64%

1093

€ 280.000 € 334.528 € -54.528

2271

1402

62%

925

€ 285.100 € 368.400 € -83.300

2157

1301

60%

951

€ 285.000 € 368.645 € -83.645

2068

1199

58%

NB1: de IIT is niet voorbehouden aan mensen met een bijstandsuitkering. De regeling staat open voor iedereen met een inkomen dat
langer dan drie jaar lager was dan het sociaal minimum. Aanvragers zijn echter overwegend uitkeringsgerechtigden.
NB2: toekenning en aanvraag vinden niet in alle gevallen in 1 jaarschijf plaats; dat ziet u bijvoorbeeld in de tabel bij het jaar 2017.
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