Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;
gelet op artikel 36a van de Wet werk
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens;
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Besluit

besluit: vast te stellen de Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014

Artikel 1 Algemene begrippen
Deze beleidsregel verstaat onder:
a. belanghebbende: een alleenstaande, een alleenstaande ouder of gehuwden als bedoeld in artikel 4 van de
Wet werk en bijstand (Wwb);
b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;
c. tegemoetkoming: de koopkrachttegemoetkoming 2014 als bedoeld in artikel 36a Wwb;
d. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 eerste lid onder a en b van de Wwb;
e. inrichting: een instelling als bedoeld in artikel 1 onder f van de Wwb;
f. peildatum: deze datum is gesteld op 1 september 2014 en is de datum waarop aan de voorwaarden moet zijn
voldaan om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming;
g. pensioengerechtigde leeftijd: pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet;
h. wet: de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een
koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens).

Artikel 2 Doelgroep
De koopkrachttegemoetkoming is een eenmalige uitkering voor sociale minima en is bedoeld om het
koopkrachtverlies van de minima in 2014 te verzachten.

Artikel 3 Voorwaarden
1. Voor de koopkrachttegemoetkoming komt in aanmerking de belanghebbende die op de peildatum:
a. 18 jaar of ouder is en,
b. aangewezen is op een inkomen dat niet hoger is dan 110 procent van de op belanghebbende van toepassing
zijnde bijstandsnorm; en,
c. woonachtig en rechtmatig verblijvend is in Nederland; en,
d. Nederlander is, of daarmee gelijkgesteld.
2. Geen recht op koopkrachttegemoetkoming heeft de belanghebbende die op de peildatum:
a. een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ ontvangt; of,
b. zijn vrijheid rechtens is ontnomen; of,

c. zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel; of,
d. jonger is dan 27 jaar en uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen; of,
e. 18, 19 of 20 jaar is en in een inrichting verblijft.

Artikel 4 Aanvraag en verstrekking
1. De tegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan:
a. personen met een Wwb-, IOAW of IOAZ-uitkering;
b. personen die in het kader van het minimabeleid bij de gemeente bekend zijn.
2. Overige belanghebbenden kunnen
‘koopkrachttegemoetkoming 2014’.
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3. Een aanvraag kan worden ingediend tot 15 december 2014.

Artikel 5 Hoogte en uitbetaling
1. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt:
a. voor gehuwden € 100,b. voor de alleenstaande ouder € 90,c. voor de alleenstaande € 70,2. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats in 2014.

Artikel 6 Citeerwijze
Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014’.

Artikel 7 Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
2. Deze beleidsregel werkt tot 1 januari 2015.

Elburg, 11 november 2014
Het college van burgemeester en wethouders,
De burgemeester,

de secretaris,

F.A. de Lange

J.K.C. van der Jagt

aanvraagformulier

