Sociale Raad gemeente Doetinchem
De heer L. van der Heiden
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

verzenddatum:
ons kenmerk:
inlichtingen bij:
telefoonnummer:

10 oktober 2018
1155619 / 1361492
mevrouw B. Preijde
(0314) 06 51912537

onderwerp:
uw kenmerk:
uw brief van:
bijlage

Individuele studietoeslag

--

3 oktober 2018

--

Geachte heer Van der Heiden,

Wij hebben uw advies met betrekking tot het aanpassen van de verordening Individuele
toeslag ontvangen. Wij danken u voor uw uitgebrachte advies.
In uw advies geeft u aan ingenomen te zijn met het voorstel de hoogte van de individuele
studietoeslag te verhogen naar € 720 euro per half jaar. Wel heeft u nog enkele
opmerkingen.
U vraagt om welke opleidingen het gaat. In de voorwaarden van de Participatiewet
(artikel 36b) staat dat het gaat om studenten die:




recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000. Dit
zijn studenten die een voltijdopleiding volgen die minimaal 1 jaar duurt (mbo, hbo, of
universiteit. In het geval van een mbo-opleiding, moet de student ingeschreven staan
bij een beroepsopleidende leerweg (bol). Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kan men
geen studiefinanciering krijgen. De opleiding moet aangewezen, erkend of bekostigd
zijn.
of recht hebben op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Dit zijn studenten ouder dan 18
jaar die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Dit kan zijn vmbo,
havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (tot 20 jaar) of vavo. Deeltijdstudenten
kunnen geen aanspraak maken op deze regeling.

Zoals u ook aangeeft, wordt er op dit moment weinig gebruik gemaakt van de individuele
studietoeslag. Wij zijn dan ook van plan in te zetten op extra publiciteit om deze regeling
onder de aandacht te brengen. Hierbij zal ook een heldere uitleg worden gegeven over de
voorwaarden waaronder een jongere aanspraak kan maken op deze regeling.
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Uw advies om de jongeren die dit jaar gebruik maken van deze regeling met
terugwerkende kracht tegemoet te komen volgens de nu voorgenomen tegemoetkoming,
nemen wij over. Dit betekent dat wij aan de gemeenteraad voorstellen de nieuwe
verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking te laten treden.
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