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Aan het College van B & W
Geacht College,
De individuele studietoeslag is als een vorm van bijzondere bijstand in de
Participatiewet opgenomen.
Deze toeslag is bedoeld om jongeren met een arbeidshandicap of medische
urenbeperking, die niet in staat zijn om (op termijn) het minimum loon te
verdienen, een steuntje in de rug te geven als ze studeren.
Door hun beperking is het voor hen moeilijk soms onmogelijk om naast de studie
er een bijbaantje op na te houden.
Als stimulans om toch een studie te doen is deze toeslag.
Na de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet is de Cliëntenraad
gevraagd nu een advies te geven over de beleidsregels met betrekking tot deze
studietoeslag.
Voor de volgende punten vragen wij uw aandacht:





Ook wij vinden het een goed idee om de beoordeling of een
belanghebbende voldoet aan de toelatingscriteria voor de Studietoeslag in
eigen huis te laten doen consulenten, die (aantoonbare) kennis van zaken
hebben met betrekking tot deze toeslag en alles wat erbij komt kijken.
Zo kan er een beoordeling komen niet gebaseerd op het voldoen aan
regeltjes, maar werkelijk gericht op dit individu met zijn specifieke
behoeften, die een aanvraag doet.
In het beleid is de second opinion al geregeld, mocht dit nodig zijn.
We hadden nog een vraag met betrekking tot de manier van uitbetaling in
verband met de fiscus.
Ook dat bleek goed geregeld te zijn.
Voor een studie is 1 aanvraag voldoende als er geen wijziging in de
omstandigheden zijn. De uitbetaling vindt echter halfjaarlijks plaats zodat
het niet onder de fiscus valt als periodieke verstrekking.



Rest ons nog het volgende.
Wordt er door de gemeente bij instroom van (mogelijke) kandidaten voor
de Individuele Studietoeslag of op enig ander moment in het traject
gebruik gemaakt van een EVC toets ( Erkenning van Verworven
Competenties ).
Leren doe je niet alleen door een opleiding te volgen.
In een EVC kunnen bestaande kennis en vaardigheden worden vastgelegd.

De Cliëntenraad Werk & Inkomen gaat akkoord met de Beleidsregels Individuele
Studietoeslag 2015 met inachtneming van bovenstaande punten.
Wij zien uw schriftelijk besluit over dit advies graag tegemoet.
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