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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies inzake verordening Individuele Studietoeslag Weesp 2017

Weesp, 23 juni 2017

Geachte heer Tuning,
Hierbij ontvangt u ons advies inzake de verordening Individuele Studietoeslag Weesp 2017 . Wij
hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan de goede werking van deze regeling.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. van Dril

www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein
E: adviesraadsociaaldomein@weesp.nl
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23 juni 2017
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H. Tuning

Ambtelijk contactpersoon

Angela van Dril

Naam dossier

Verordening Individuele Studietoeslag Weesp
2017

Deadline advies

28 juni 2017

Status

Voor

Ter kennisname
Ongevraagd advies
Gevraagd advies

X

College van B&W
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X

Algemeen
De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt het uitgangspunt dat mensen met een arbeidshandicap
een extra steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren. De Adviesraad kan zich vinden in
een ‘regelarme’ verordening die de uitvoering van de regeling vereenvoudigd.
Specifieke opmerkingen
Artikel 4: Voorwaarden individuele studietoeslag
Op grond van artikel 17 lid 1 van de Participatiewet geldt de inlichtingenplicht. De Adviesraad
Sociaal Domein krijgt regelmatig signalen dat er inlichtingen worden gevraagd die al bekend zijn
bij uitvoeringsorganisaties. De Adviesraad adviseert het uitvragen van inlichtingen strikt te
beperken tot nieuwe noodzakelijke informatie.
Artikel 5: Hoogte en uitbetaling individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt zich
af waarop dit bedrag is gebaseerd. Artikel 36b van de Participatiewet is mede gebaseerd op de
studieregeling voor jongeren die was opgenomen in de Wajong. Het bedrag dat onder de Wajong
werd toegekend bedroeg 25 % van het minimumloon voor 23 jarigen (€ 4.885,25 per jaar). De
gemeente Amsterdam betaalt maximaal € 351,00 per persoon per maand.
Een individuele studietoeslag moet studeren daadwerkelijk mogelijk maken. De Adviesraad
adviseert een bedrag van € 100 als minimum te nemen, maar een hogere toeslag beschikbaar te
stellen wanneer dit noodzakelijk is. Ook hierin is maatwerk belangrijk.
De Adviesraad Sociaal Domein mist in de verordening een artikel over de wijze waarop bekendheid
wordt gegeven aan de verordening Individuele Studietoeslag. Wij adviseren om, naast het gebruik
van de reguliere kanalen, de regeling ook bekend te maken bij DUO, onafhankelijk
cliëntondersteuners en decanen, mentoren en studiebegeleiders in het mbo, hbo en wo.
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Conclusie en advies

De Adviesraad Sociaal Domein Weesp adviseert positief over de verordening Individuele

Studietoeslag Weesp 2017, met als belangrijkste aanbevelingen:
- Maak de individuele studietoeslag flexibel, met € 100 als minimum toeslag per
maand. Zorg voor maatwerk.
- Zorg voor goede bekendheid van de regeling. Schakel hierbij intermediairs in.

Handtekening voorzitter

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

