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Wijziging verordening individuele inkomstentoeslag en individuele studietoeslag
gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen uw raad voor te besluiten: de hoogte van het bedrag dat genoemd staat in artikel 8 van de
Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland te wijzigen van
€
,
aar €
, per half jaar.
Samenvatting van het voorstel
Regionaal is in het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt overeenstemming bereikt de hoogte van de
individuele studietoeslag, welke genoemd staat in de verordening individuele inkomenstoeslag en
individuele studietoeslag Dinkelland, te harmoniseren. Dit betekent dat het bedrag genoemd in artikel 8
van de verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag Dinkelland gewijzigd moet
worden van
€
,
aar €
, per half jaar. De i di iduele studietoeslag is bedoeld oor jo gere die studeren
en niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
Aanleiding voor dit voorstel
De reden om de hoogte van het bedrag van de individuele studietoeslag aan te passen was dat het bedrag
voor individuele studietoeslag in Twente zeer verschillend was en het ook zinvol was te komen tot een
eenduidige afspraak. Daarnaast was het bedrag, ook in relatie tot landelijke cijfers, laag vastgesteld. Met
betrekking tot de hoogte van het bedrag is recent overeenstemming bereikt in het regionale
Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
In verband met het feit dat deze doelgroep niet in staat is een bijbaan te nemen en met voltijdse arbeid het
wettelijk minimumloon te verdienen, is deze inkomensondersteunende maatregel ontwikkeld. Door deze
inkomensondersteunende maatregel wordt getracht deze doelgroep te stimuleren de school tot 21 jaar te
bezoeken.
Argumentatie
Door u is op 16 december 2014 de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag
gemeente Dinkelland vastgesteld.
I deze erorde i g is de hoogte a de i di iduele studietoeslag astgesteld op €
, per half jaar
(artikel 8). Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt is recent afgesproken dat
in regio aal erba d het bedrag a €
,
erhoogd oet orde aar €
, per half jaar.
Doelgroep
De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking die niet in staat zijn het
minimumloon te verdienen. Deze regeling is afgeleid uit de ieu e Wajo g i stroo
a
. De
gedachte hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben
naast hun studie. Deze studenten kunnen een beroep doen op de gemeente voor een studietoeslag.
Hoogte bedrag
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De hoogte van de individuele studietoeslag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag aan inkomen uit een
bijbaan van scholieren en studenten. Op basis van 10 uur per week aan werk komt het neer op een bedrag
van
€
,00 per maand. Niet elke student heeft een bijbaan en wij hoeven deze aanvulling op
studiefinanciering of tegemoetkoming niet volledig te compenseren. Het is redelijk uit te gaan van een
bedrag a €
,00 per zes maanden.
Is er sprake van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een individuele
studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Externe communicatie
Er heeft in het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt regionale afstemming plaatsgevonden
Communicatie
Om de doelgroep te bereiken zal er extra ingezet worden op communicatie. Een van de mogelijkheden is
deze regeling onder de aandacht te brengen bij de PRO/VSO scholen.
Financiële paragraaf
De verwachting is dat deze wijziging binnen de bestaande budgetten uitgevoerd zullen worden.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
.
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris
de burgemeester
E.M. Grobben
I.A. Bakker

Vergadering presidium op 2017
Besluit presidium:

o
o
o
o

om advies naar commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering algemene commissie 2017
Advies aan de raad
o advies akkoord te gaan met het voorstel
o advies het voorstel af te wijzen
o anders, namelijk: bespreekstuk
Opmerkingen:
Paraaf commissiegriffier:

Raadsbesluit
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Onderwerp:

19 september 2017
9B
Wijziging verordening individuele inkomstentoeslag en individuele studietoeslag
gemeente Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017, nr. I17.035831;
gelet op het advies van de raadscommissie van 5 september 2017;
gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de
Participatiewet en artikel 8 eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet;
besluit:
vast te stellen de navolgende

eerste wijzing van de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag
gemeente Dinkelland
Artikel I
Het bedrag a €
, ge oe d i artikel 8 a de erorde i g i di iduele i ko e stoeslag e
i di iduele studietoeslag ge ee te Di kella d ordt ge ijzigd i : €
, .
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 september 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker
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