Toeslag jeugd met handicap
600 euro van gemeente HENGELO
Ouders van kinderen die praktijkonderwijs, clusteronderwijs of onderwijs voor zeer
moeilijk lerende kinderen volgen, kunnen bij de gemeente een studietoeslag
aanvragen. Het gaat om 600 euro voor zes maanden, 100 euro per maand. De
gemeente keert dit bedrag uit als een vorm van bijzondere bijstand, als aanvulling
op andere vormen van studiefinanciering.
Hengelo wil met andere Twentse gemeenten campagne voeren om de regeling onder de aandacht van de
doelgroep te brengen. De gedachte is dat deze kinderen door hun beperkingen moeilijk aan een bijbaantje
kunnen komen. Met de regeling worden zij daarvoor enigszins gecompenseerd. Bovendien wil de
gemeente de kinderen stimuleren zo lang mogelijk onderwijs te volgen, in elk geval totdat zij 21 jaar
worden.
Het afronden van de studie 'versterkt de positie van deze groep mensen op de arbeidsmarkt', aldus B en
W in een toelichting. Maar het college erkent ook 'dat het voor deze mensen zelfs maar de vraag is of
arbeidsparticipatie in de toekomst wel mogelijk is vanwege hun handicap.'
Verordening
De veertien Twentse gemeenten stelden de Verordening Individuele Studietoeslag al in 2015 op. Maar
van de regeling wordt weinig gebruik gemaakt, ook omdat maar weinig mensen op de hoogte zijn van
deze mogelijkheid.
De hoogte van de toeslagen is nu op elkaar afgestemd. 'Het moet geen verschil uitmaken waar iemand
woont', vinden B en W. Tot op heden kende Hengelo 70 euro per maand toe.
De toeslag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag aan inkomen uit een bijbaan van scholieren en
studenten. Maar niet elke scholier of student heeft een bijbaan en compensatie hoeft ook niet volledig te
zijn. 'Het is redelijk om uit te gaan van 100 euro per maand.'
CDAgemeenteraadslid Ben van Veen heeft zich er sterk voor gemaakt dat de regeling beter onder de
aandacht wordt gebracht. Volgens hem hebben zo'n 400 kinderen in de regio recht op deze toeslag.
Slechts vijftien hebben er gebruik van gemaakt. Hij zegt: "De voorgenomen campagne is een stap in de
goede richting."
CNV Jongeren is samen met de Landelijke Studentenvakbond ook een actie begonnen om 'jongeren op te
sporen die van de regeling gebruik kunnen maken'. Bestuurslid Lianne Ketelaar van CNV Jongeren zegt:
"Jongeren met een handicap hebben recht op die regeling." Het bedrag dat in Twente wordt uitgekeerd,
600 euro in zes maanden, vindt ze 'heel erg weinig'.

