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Onderwerp: advies Verordening individuele studietoeslag
Geacht College,
Op dinsdag 29 mei 2018 heeft uw medewerker Elly Donkers in onze vergadering uitleg
gegeven over de 'verordening individuele studietoeslag'. Vervolgens heeft ze ons
gevraagd hierover, aan u, advies uit te brengen.
Zoals u uit eerdere adviezen heeft kunnen opmaken, is de Cliëntenraad Participatiewet
altijd gecharmeerd van plannen, verordeningen of beleid van de gemeente
's-Hertogenbosch die mogelijkheden voor haar inwoners op de arbeidsmarkt vergroten.
Nog meer als het gaat om inwoners voor wie, door allerlei omstandigheden, een kans op
een baan minder groot is.
De verordening 'individuele studietoeslag' kan daar op een bepaalde manier aan
bijdragen. Immers voor jongeren die een studie succesvol afsluiten, is het vooruitzicht
op een baan groter. Bij de nieuwe toegevoegde specifieke groep jongeren met sociale
achterstand kan de voorziening de druk op studie verminderen omdat zij niet op andere
manieren extra financiën hoeven te zoeken.
Naast goedkeuring wil de Cliëntenraad Participatiewet haar zorg uiten. Voor dit advies
willen wij de in de verordening bedoelde jongeren in twee groepen delen.
De groep die al studeert én de groep die mogelijk een studie gaat beginnen.
De eerste groep is wellicht onzichtbaar voor de gemeente. Goede en gerichte informatie
op de juiste plekken is cruciaal. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de social media
van scholen en opleidingen.
De tweede groep vereist grote zorgvuldigheid. Een douceurtje in de vorm van
individuele studietoeslag mag niet de reden zijn om alleen daarom te gaan studeren. De
gemeente ’s-Hertogenbosch gaat een grote verantwoordelijkheid aan om deze groep
goed te informeren over mogelijkheden en te coachen naar de juiste studiekeuze.
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De Cliëntenraad vindt het raadzaam als steunend contact ook na het eerste jaar, in een
afgeslankte vorm, van de studie blijft bestaan. Per slot van rekening heeft een niet
afgemaakte studie aanzienlijke gevolgen voor (de toekomst van) de jongere. Niet alleen
is die jongere terug bij af, maar heeft ook nog een studieschuld.
Als laatste opmerking verzoeken wij u de herhaalaanvraag na ieder half jaar zo simpel
mogelijk te laten plaatsvinden.
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