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Geacht	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  
	  
Met	  	  het	  in	  werking	  treden	  van	  de	  Participatiewet	  regelen	  de	  gemeentes	  	  de	  individuele	  
studietoelagen	  voor	  jongeren	  vanaf	  18	  jaar	  met	  een	  arbeidsbeperking.	  Gemeentes	  mogen	  
zelfstandig	  	  de	  hoogte	  van	  de	  toelage	  bepalen.	  Dit	  leidt	  uiteraard	  tot	  grote	  verschillen	  tussen	  
gemeentes.	  De	  Gemeente	  Maassluis	  heeft	  	  dit	  bedrag	  	  bepaald	  op	  750	  euro	  per	  jaar.	  	  
De	  individuele	  studietoelage	  werd	  voorheen	  uitgevoerd	  door	  het	  UWV	  en	  bedroeg	  ¼	  van	  het	  
jaarbedrag	  van	  het	  minimumloon.	  Afhankelijk	  van	  de	  leeftijd	  van	  de	  jongere	  varieerde	  deze	  
studietoelage	  van	  2000	  tot	  4500	  euro	  per	  jaar.	  Het	  bedrag	  dat	  Maassluis	  geeft	  steekt	  daar	  zeer	  
ongunstig	  bij	  af.	  Recent	  is	  een	  steekproef	  gehouden	  onder	  50	  gemeentes	  in	  Nederland.	  Ook	  
wanneer	  je	  het	  bedrag	  dat	  Maassluis	  biedt	  vergelijkt	  met	  dat	  in	  de	  gemeentes	  	  in	  deze	  
steekproef	  steekt	  Maassluis	  er	  bijzonder	  ongunstig	  uit.	  
Het	  rijk	  heeft	  op	  sommige	  maatregelen	  bij	  het	  invoeren	  van	  de	  participatiewet	  bezuinigd	  doch	  
op	  deze	  maatregel	  	  uitdrukkelijk	  niet.	  De	  gemeentes	  krijgen	  vanaf	  1	  januari	  2015	  hetzelfde	  
bedrag	  als	  het	  UWV	  eerst	  voor	  deze	  maatregel	  spendeerde.	  Er	  is	  hierbij	  sprake	  van	  een	  
geleidelijk	  in	  4	  jaar	  oplopend	  bedrag.	  Jongeren	  die	  reeds	  in	  de	  WAJONG	  zaten	  blijven	  in	  de	  
Wajong	  en	  drukken	  niet	  op	  het	  	  bedrag	  dat	  naar	  de	  gemeentes	  gaat.	  Het	  bedrag	  dat	  naar	  de	  
gemeentes	  gaat	  is	  dus	  uitsluitend	  voor	  de	  nieuwe	  aanvragen.	  Het	  bedrag	  dat	  naar	  het	  UWV	  gaat	  
zal	  in	  een	  periode	  van	  4	  jaar	  worden	  afgebouwd.	  
Voor	  het	  overgrote	  deel	  	  gaat	  het	  om	  jongeren	  van	  18	  of	  19	  jaar.	  Normaal	  komen	  deze	  
aanvragen	  gedurende	  het	  hele	  jaar	  binnen.	  Naar	  wij	  hebben	  vernomen	  van	  uw	  medewerkers	  is	  
er	  echter	  in	  de	  drie	  MVS	  gemeentes	  nog	  geen	  enkele	  aanvrage	  binnengekomen.	  	  
Wij	  adviseren	  U	  allereerst	  om	  te	  onderzoeken	  wat	  er	  de	  reden	  van	  is	  dat	  er	  nog	  geen	  enkele	  
aanvrage	  is	  binnengekomen.	  Het	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  jongeren	  die	  vorig	  jaar	  aan	  zagen	  komen	  
dat	  de	  maatregel	  zal	  veranderen	  nog	  een	  aanvrage	  hebben	  ingediend.	  Dat	  zou	  dan	  moeten	  
blijken	  uit	  een	  extra	  graat	  aantal	  aanvragen	  in	  2014	  bij	  het	  UWV.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  de	  
maatregel	  nog	  onvoldoende	  bekendheid	  geniet	  en	  dan	  zal	  gekeken	  kunnen	  worden	  hoe	  
betrokkenen	  beter	  kunnen	  worden	  geïnformeerd.	  Het	  kan	  echter	  ook	  zijn	  dat	  het	  lage	  bedrag	  in	  
de	  drie	  MVS	  gemeentes	  een	  rol	  speelt.	  Nagaan	  of	  er	  verschil	  is	  met	  gemeentes	  die	  wel	  een	  flink	  



bedrag	  als	  studietoelage	  toekennen	  	  (bv	  Amsterdam)	  zou	  een	  indicatie	  kunnen	  geven.	  	  
	  
De	  Adviesraad	  adviseert	  voorts	  hoe	  dan	  ook	  het	  bedrag	  van	  de	  studietoelage	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  
herzien	  en	  er	  naar	  te	  streven	  dat	  jongeren	  met	  een	  arbeidshandicap	  zo	  veel	  mogelijk	  gelijke	  
kansen	  hebben	  als	  andere	  jongeren,	  die	  vaak	  wat	  bijverdienen.	  	  Het	  rijk	  heeft	  op	  deze	  post	  niet	  
bezuinigd,	  dus	  de	  middelen	  zijn	  beschikbaar.	  Als	  argument	  	  om	  	  een	  lager	  bedrag	  vast	  te	  stellen	  
wordt	  wel	  de	  onzekerheid	  over	  het	  aantal	  aanvragen	  genoemd.	  Geleidelijk	  wordt	  duidelijk	  dat	  
dit	  argument	  aan	  zeggingskracht	  verliest.	  Er	  zijn	  immers	  nog	  geen	  aanvragen	  binnengekomen.	  	  
	  
De	  positie	  van	  jongere	  arbeidsgehandicapten	  is	  bij	  de	  introductie	  van	  de	  participatiewet	  ernstig	  
verslechterd.	  De	  toetreding	  	  tot	  de	  Wajong	  is	  voor	  jongeren	  met	  een	  beperking	  doch	  wel	  
arbeidscapaciteit	  geheel	  vervallen.	  De	  toegang	  tot	  een	  	  baan	  in	  de	  sociale	  werkvoorziening	  	  is	  
gesloten.	  Er	  zijn	  nog	  bijna	  geen	  jongeren	  die	  een	  in	  het	  kader	  van	  het	  Sociaal	  Akkoord	  
afgesproken	  garantiebaan	  hebben	  gekregen.	  Ook	  het	  scheppen	  van	  deze	  garantiebanen	  bij	  de	  
overheid	  en	  ook	  in	  Maassluis	  komt	  moeizaam	  van	  de	  grond.	  	  
Het	  is	  alom	  bekend	  dat	  het	  voor	  jongeren	  met	  een	  arbeidsbeperking	  cruciaal	  is	  dat	  ze	  een	  baan	  
vinden	  aansluitend	  aan	  de	  opleiding.	  Het	  is	  voor	  deze	  groep	  bijna	  onmogelijk	  om	  als	  men	  een	  
aantal	  jaren	  zonder	  werk	  is	  geweest	  daarna	  alsnog	  een	  baan	  te	  vinden.	  Het	  volgen	  van	  een	  
opleiding	  is	  voor	  die	  jongeren	  met	  een	  arbeidsbeperking	  die	  dat	  willen	  en	  kunnen	  	  van	  groot	  
belang.	  Een	  flinke	  steun	  in	  de	  rug	  van	  de	  kant	  van	  de	  gemeente	  kan	  daarbij	  behulpzaam	  zijn.	  Dit	  
te	  meer	  omdat	  ook	  door	  de	  invoering	  van	  het	  leenstelsel	  	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  komende	  
studiejaar	  de	  aarzeling	  voor	  jongeren	  met	  een	  arbeidsbeperking	  om	  door	  te	  	  leren	  	  groter	  zal	  
worden.	  Naarmate	  er	  meer	  jongeren	  in	  deze	  groep	  scholing	  volgen	  zal	  ook	  het	  aantal	  dat	  in	  de	  
bijstand	  zit	  minder	  worden.	  En	  ook	  bij	  een	  verdubbeling	  of	  verdriedubbeling	  van	  het	  huidige	  
bedrag	  van	  de	  studietoelage	  zal	  dit	  de	  gemeente	  minder	  kosten	  dan	  het	  geven	  van	  bijstand	  aan	  
deze	  jongeren!	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
Bart	  Luttik	  
Voorzitter	  van	  de	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  Maassluis	  
	  
	  
	  
 


