
 

 
 

 
 

 

Geacht college, 

 
Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de Verordeningen Individuele 
Inkomenstoeslag 2020. Wilt u deze voor besluitvorming doorgeleiden naar de gemeenteraad van uw 
gemeente. 
 
Toelichting 
De huidige Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 
bestaat uit twee regelingen: het Persoonsondersteunend budget en de Inspanningspremie. 
In de praktijk blijkt dat beide regelingen regelmatig verward worden en niet altijd goed op elkaar 
aansluiten. Via de voorliggende verordeningen stellen we vanaf 1 juli 2020 één regeling voor, waarin 
de huidige twee regelingen zijn verwerkt.  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de doelgroep uit te breiden met pensioengerechtigden en 
inkomens tot 120% (voorheen 110%) van de bijstandsnorm. Dit is afhankelijk of u kiest voor de plus-
verordening of de basis-verordening. Anders dan nu komen jongeren bij beide verordeningen in 
aanmerking.  
 
Plus-verordening of basis-verordening 
In bijgaande notitie vindt u meer informatie over deze verordeningen en de doelgroepen die 
daaronder vallen.  
 
Besluitvorming dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur heeft de twee verordeningen besproken. De bestuursleden van de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen hebben, gehoord hun colleges, de voorkeur voor de plus-verordening 
met behoud van de bestaande bedragen.  
Het bestuurslid van de gemeente Noordwijk heeft, gehoord het college en gelet op het uitgebreide 
minimabeleid van de gemeente Noordwijk, de voorkeur voor de basis-variant.    
  
Voorstel per 1 juli 2020: 

1. Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2020 en daarbij een keuze maken voor 

de plus-verordening of de basis-verordening. 
2. Intrekken Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017.  

 
Het besluit van uw raad over de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2020 zie ik graag 
schriftelijk tegemoet.  

 
Aan het college van de  
gemeente  
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Vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker D. (Dick) Witteman, 
bereikbaar via d.witteman@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 654.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze, 
 
 
 
mr. R.J. (Robert) ’t Jong 
Secretaris 
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