RIS.6515
Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;
gelet op artikel 35 lid 3 van de Wet werk en bijstand
b e s l u i t e n:
vast te stellen de volgende
Beleidsregel “Stimuleringsregeling maatschappelijke participatie pensioengerechtigden”
Artikel 1 Recht op een bijdrage
De aanvrager heeft recht op de bijdrage wanneer hij:

 a. woont in de gemeente Emmen, en;
 b. pensioengerechtigde is; en
 c. op de datum van de aanvraag gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden een
inkomen heeft dat niet hoger is dan 100 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; en
 d. een vermogen heeft dat niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens zoals is bedoeld in
artikel 34 van de wet; en
 e. in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag de bijdrage niet heeft gekregen.
Artikel 2 Hoogte en bestemming van de bijdrage
1.

De hoogte van de bijdrage bedraagt:
- voor gehuwden: 40% van de bijstandsnorm voor gehuwden tot de pensioengerechtigde leeftijd
exclusief vakantietoeslag;
- voor een alleenstaande ouder: 40% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder tot de
pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantietoeslag met een gemeentelijke toeslag van 20% van
het netto-minimumloon;
- en voor een alleenstaande: 40% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande tot de
pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantietoeslag met een gemeentelijke toeslag van 20% van
het netto-minimumloon.

Indien een van de gehuwden op de aanvraagdatum is uitgesloten van het recht op de bijdrage ingevolge
artikel 11, of artikel 13 lid 1 van de wet, komt de ander in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar
de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
2. De bijdrage is bestemd voor de kosten van maatschappelijke participatie.
Artikel 3 Wijze van indienen aanvraag
De aanvraag wordt ingediend middels een daarvoor bestemd aanvraagformulier.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt per 1 maart i 2014 in werking.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, d.d. 4 maart 2014.

