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Motie " Categoriale bijzondere bijstand AOW-ers "

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2013 hebben w i j de motie "Categoriale
bijzondere bijstand pensioengerechtigden" overgenomen. Middels deze brief informeren w i j u
over de wijze waarop w i j invulling aan de motie hebben gegeven.
Aan de motie is invulling gegeven door het vaststellen van de beleidsregel "Categoriale
bijzondere bijstand AOW-ers". Pensioengerechtigden met een inkomen gelijk aan ioo9ó van de
voor hen geldende AOW-norm komen i n aanmerldng voor een inkomensondersteunende
maatregel. Voor de hoogte van de maatregel is aansluiting gezocht bij de systematiek van de
Langdurigheidstoeslag.
De hoogte van de bijdrage bedraagt:
voor gehuwden: ąo96 van de bijstandsnorm voor gehuwden tot de pensioengerechtigde
leeftijd exclusief vakantietoeslag;
voor een alleenstaande ou der: 4o96 van de bijstandsnorm voor een alleenstaande ou der tot
de pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantietoeslag met een gemeentelijke toeslag
van 2o9ó van het netto-minimu mloon;
en voor een alleenstaande: ĄOX van de bijstandsnorm voor een alleenstaande tot de
pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantietoeslag met een gemeentelijke toeslag van
2o9ó van het netto-minimu mloon.

W i j hebben besloten de beleidsregel i n werking te laten treden per 1 maart 2014. W i j
realiseren ons dat w i j hierbij vooruitlopen op besluitvorming door uw raad (via
verzamelbesluit) over de benodigde middelen. W i j achten het echter van belang o m de
aanvraagperiode per 1 maart i n te laten gaan. W i j hebben i n onze overwegingen betrokken,
dat w i j met het vaststellen van de beleidsregel u itvoering geven aan een motie vanuit uw raad.

Gemeente Emmen,
20 maart 2014, blad 2
De beleidsregel "Categoriale bijzondere bijstand AOW-ers" vervalt per 1 januari 2015 van
rechtswege. Op deze datum treedt de "Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele
andere wetten" i n werking. Deze wet bepaalt onder andere dat bijzondere bijstand alleen nog
op basis van individuele toetsing mag worden verstrekt.

Als bijlage treft u de vastgestelde beleidsregel aan.
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