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Gemeentebelang 

Wij lezen in het stuk dat u met netto besteedbaar inkomen bedoelt: “Kortgezegd is het netto 

besteedbaar inkomen het bedrag dat je ‘vrij’ kunt besteden in de maand. Het is het bedrag dat 

overblijft nadat alle vaste uitgaven van het netto inkomen zijn afgetrokken”.  

 

1) Wat wordt er concreet bedoeld met vaste uitgaven/lasten en wordt hier ook invloed op 

uitgeoefend? 

Nee hier wordt geen invloed op uitgeoefend want de vaste uitgaven/lasten worden niet meegenomen 

bij de inkomenstoets. De consulent kijkt enkel naar het netto inkomen. Door uit te gaan van het ‘netto 

besteedbaar inkomen’ wordt altijd gekeken naar het inkomen waar je recht op hebt. Zonder de 

toevoeging ‘besteedbaar’ zou een bepaald deel van het inkomen niet worden afgetrokken vanwege 

bijvoorbeeld een schuldsaneringstraject of terugvordering van toeslagen, dat gebeurt nu wel. Het 

tweede deel van de voetnoot ‘Het is het bedrag dat overblijft…’ schept verwarring omdat uitgaven 

niet afgetrokken worden voor de inkomenstoets.  

 2) Wat is het netto besteedbaar inkomen per maand gemiddeld?  

Deze vraag komt waarschijnlijk voort uit het tweede deel van de definitie ‘Het is het bedrag dat 

overblijft nadat alle vaste uitgaven van het netto inkomen zijn afgetrokken’ – de vaste uitgaven 

nemen wij niet mee in de inkomenstoets. Een gemiddeld netto besteedbaar inkomen op basis van 

inkomen/uitgaven monitoren wij daarom ook niet. Het gemiddelde netto besteedbaar inkomen ligt 

naar verwachting rond de inkomensgrens, voor 120% is dat:  

 

Situatie Inkomensgrens 120% 

Alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar 
tot pensioengerechtigde leeftijd 

€1.124,63 

Gehuwde/samenwonende, 21 jaar tot 
pensioengerechtigde leeftijd 

€1.606,61 

Alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf 
pensioengerechtigde leeftijd 

€1.263,67 

Gehuwde/samenlevende, een of beiden 
pensioengerechtigde leeftijd 

€1.726,80 

 

 

 

 



 
 

VVD 

1) Zijn voor dit beleid prestatie indicatoren benoemt? Zo ja, in welke mate draagt dit beleid bij aan 

deze indicatoren? Dus welke gevolgen heeft dit beleid voor de indicatoren? 

Nee voor dit beleid zijn geen prestatie indicatoren benoemt.  

 

2) Voor Homestart maakt de gemeente gebruik van ervaren en getrainde vrijwilligers. Zijn dit mensen 

uit de praktijk (professionals die vrijwilligerswerk doen)? Zo niet, hebben deze vrijwilligers voldoende 

bagage? 

De vrijwilligers zijn niet direct professionals die in hun vrije tijd als getrainde vrijwilligers ingezet 

worden voor Homestart. Homestart is aanvullend op de eventueel al aanwezige professionele hulp. 

Vrijwilligers kunnen een bepaalde specialisatie/deskundigheid hebben maar kunnen eveneens 

ervaringsdeskundigen zijn. Elke Homestart vrijwilliger krijgt een gedegen training zodat gezinnen met 

de juiste bagage ondersteund worden. Vrijwilligers ontvangen professionele begeleiding en er worden 

regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd.  

 


