Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand
Betreft: Individuele inkomenstoeslag
Loon op Zand, 24 maart 2021
Geacht College
De Wmo Adviesraad heeft als taak uw college niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd, te adviseren over
het te voeren gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein, evenals over de uitvoering hiervan. Gaarne wil
de Wmo Adviesraad met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag, ongevraagd, het volgende onder uw
aandacht brengen.
Inwoners van Loon op Zand komen, gelet op de artikelen 8 lid 1 sub b en 36 van de Participatiewet, en op
artikel 149 van de Gemeentewet, in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag als (in het kort
weergegeven):
•
•
•

Men 21 jaar of ouder is en minimaal vijf jaar in de bijstand zit of als het inkomen in de afgelopen vijf
jaar minder was dan 105 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm.
Men de afgelopen twaalf maanden ingeschreven heeft gestaan bij UWV.
Men over de laatste zes maanden sollicitatieactiviteiten kan aantonen.

De uitvoering van deze regeling voor Loon op Zand is neergelegd bij de publieke onderneming Baanbrekers,
die deze regeling eveneens uitvoert voor Heusden en Waalwijk.

In contacten met onze achterban moeten wij helaas met een grote regelmaat constateren dat,
dorpsgenoten, die voor eerdergenoemde regeling in aanmerking zouden kunnen komen, niet op de
hoogte zijn van deze voorziening. Dat betreuren wij uiteraard in hoge mate, temeer omdat men, wil
men voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen, zelf initiatieven moet nemen. De
Wmo Adviesraad pleit er dan ook voor dat Baanbrekers meer werk maakt van de communicatie
hieromtrent.
Alhoewel de werkzaamheden van Baanbrekers in uitvoerende zin niet de Wmo Adviesraad
regarderen, menen wij toch deze kwestie onder uw aandacht te moeten brengen. Temeer omdat het
ons, in een nader onderzoek, is opgevallen dat de gemeenten Waalwijk en Heusden op hun website
melding maken van deze regeling en dan uiteraard verwijzen naar Baanbrekers, maar op de website
van onze gemeente ontbreekt dergelijke informatie. Verder is het ons opgevallen dat onze website
weinig inzicht geeft over mogelijke hulp bij financiële zorgen.
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Wij adviseren het college dan ook:
- om in het periodieke overleg met Baanbrekers deze kwestie aanhangig te maken;
-

maatregelen te treffen dat inwoners van Loon op Zand ook op de eigen website kennis kunnen nemen
van deze regeling; en
te bezien of de informatie richting kwetsbare burgers inzake armoedebeleid nog wel adequaat is.
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