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Onderwerp
: gevraagd advies Verordening individuele studietoeslag Midden-Delfland 2015
Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 17 februari 2015, waarin u de Concept Verordening
individuele studietoeslag Midden-Delfland 2015 aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt
voor het geven van een advies, is de Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde
bevindingen en adviezen gekomen.
Algemeen
De Adviesraad Sociaal Domein heeft de concept verordening, waarin u uw beleid in het kader
van de Participatiewet met betrekking tot de individuele studietoeslag heeft vorm gegeven,
grondig bestudeerd.
De Adviesraad Sociaal Domein spreekt zijn waardering uit voor de speciale
toelichtingsbijeenkomst betreffende deze verordening aan een delegatie vanuit de Adviesraad.
Deze verordening is één van de vele nieuwe verordeningen op basis van de Participatiewet,
die zeer begrijpelijk is opgemaakt in nogal niet direct toegankelijke juridische taal.
Het is volgens de Adviesraad wenselijk deze en alle andere regelingen in het kader van de
Participatiewet in jip-en-janneketaal samen te vatten voor de burgers. Zodoende kunnen
burgers eenvoudig kennis nemen van alle regelingen om studie en arbeid te stimuleren en van
de overige inkomensregelingen voor minima.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College in begrijpelijk taal (jip-en-janneketaal) zowel een folder
voor mensen met een minimuminkomen als ook een folder voor mensen, die aan het werk
willen, samen te stellen.
Artikelsgewijs
Hieronder volgen voor enkele artikelen van de Concept Verordening individuele studietoeslag
kort geformuleerde adviezen:
Artikel 3 lid 1:
Alhoewel de toeslag bedoeld is als stimulans voor het volgen en wellicht afronden van een
studie, is het ook een inkomensondersteunende maatregel voor een belanghebbende. Een
vorm van bijzondere bijstand bij een inkomen onder het niveau van het minimumloon..
De adviesraad is van mening dat het doel van deze verordening - het stimuleren een studie te
volgen - ten onder gaat aan de uitvoering, als pas achteraf per half jaar achteraf wordt
uitgekeerd. Op deze manier dreigt deze verordening een lege letter te worden en dat kan niet
de bedoeling zijn.
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Advies:
De Adviesraad adviseert uw College in lid 1 met het oog op de inkomenssituatie van de
belanghebbende op te nemen, dat de toegekende toelage maandelijks vooraf wordt
uitgekeerd in plaats van halfjaarlijks achteraf.
Vanzelfsprekend dient dan achteraf wel getoetst te worden, of de uitgekeerde bedragen
terecht zijn geweest. Onterecht uitgekeerde bedragen dienen wel teruggevorderd te worden.
Artikel 4 lid 2:
In het eerste gedeelte van de zin komt het woord “bijzondere” tweemaal voor.
Advies:
Ter wille van de leesbaarheid adviseert de Adviesraad uw College het tweede woord
“bijzondere” direct voor het woord “situaties” te schrappen.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein

C.J.Harteveld
Voorzitter
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