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Geachte mevrouw, mijnheer,
In deze brief beantwoorden wij de vragen die u op grond van art. 51 RvO over het Inspectierapport SZW
over individuele studietoeslag heeft gesteld.

1. Kent u het rapport van de Inspectie SZW over de individuele studietoeslag?
Ja, dit rapport is bij ons bekend.

2. Was de gemeente Maassluis, dan wel de andere twee gemeenten behorend tot Stroomopwaarts, één
van de 117 gemeenten die hebben deelgenomen aan de door de Inspectie uitgezette enquête?
Stroomopwaarts heeft namens de drie gemeenten meegewerkt aan dit onderzoek.

3. Hoeveel studerende jongeren met een arbeidshandicap hebben zich vanaf 1 januari 2014 gemeld bij
Stroomopwaarts voor een tegemoetkoming en hoeveel van hen hebben de tegemoetkoming ook
daadwerkelijk ontvangen?
Sinds de start van Stroomopwaarts (1 juli 2015) is er 18 keer een aanvraag toegekend voor de
individuele inkomenstoeslag. Uit het systeem is niet te achterhalen in hoeveel gevallen er aanvragen zijn
gedaan die zijn afgewezen. Naar verwachting is dat slechts een enkele keer voorgekomen.
In alle gevallen gaat het om aanvragers die verder geen uitkering ontvangen via Stroomopwaarts.

4. Op welke wijze wordt door u bekendheid gegeven aan deze tegemoetkoming en op welke wijze
worden jongeren die de tegemoetkoming ontvangen (later) begeleid bij het uiteindelijk vinden van een
arbeidsplaats?
Informatie over deze regeling is te vinden op de site van Stroomopwaarts, waar ook informatie over de
andere minimaregelingen te vinden is.
De aanvragers zijn nog schoolgaand. Het is niet gezegd dat zij allen begeleiding nodig hebben bij het
vinden van een arbeidsplek. Stroomopwaarts heeft een samenwerking met scholen om jongeren die
behoren tot het doelgroepregister en niet zelfstandig werk vinden, gezamenlijk te begeleiden naar werk
(de SOW-route).
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5. Denkt u dat de tegemoetkoming, zoals die nu is opgenomen in de verordening, studerende jongeren
met een arbeidshandicap voldoende in staat stelt om financieel hun 'hoofd boven water te houden'? De
C 750,-- die de verordening kent is namelijk maar de helft van het landelijk gemiddelde zoals berekend
door het CBS.
De tegemoetkoming is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten en de hoogte is door de
gemeenteraad vastgesteld. De kosten van deze regeling vallen binnen het 'minimabeleid'.

6. Bent u bereid extra inzet te plegen om de bekendheid van de regeling te vergroten? En zo ja hoe gaat u
dat doen? En zo neen, waarom niet?
Naast de regeling op de site van Stroomopwaarts, zullen wij hier meer aandacht aan besteden op de site
van de gemeente en zullen we de regeling nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het (voortgezet)
onderwijs.

7. Op de site van Stroomopwaarts staat dat de tegemoetkoming € 750,-- per jaar bedraagt. Waarom is
dit bedrag na het vaststellen van de verordening in 2015 niet geïndexeerd?
U heeft gelijk, dit bedrag moet geïndexeerd worden. Wij hebben dit aan Stroomopwaarts doorgegeven
en de informatie op de site zal nog deze maand aangepast worden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethou
de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist
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