
1. Inleiding 
 
Op 30 oktober 2014 heeft de WMO Raad Duiven van u ter advisering “Conceptverordening individuele 
studietoeslag Participatiewet Duiven 2015” ontvangen. Hierbij is gekeken of de conceptverordening voldoet aan 
de inhoudelijke en sociale eisen. 
 

2. Probleemstelling 
 
De introductie van een individuele studietoeslag geeft mensen met een arbeidshandicap een kans door te leren 
en op deze manier meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt, wat een zeer positieve ontwikkeling zou zijn. 
Ook maakt de toeslag het makkelijker om te kunnen leren wanneer iemand door zijn of haar handicap moeilijk 
een bijbaan kan vinden om de kosten te dekken. 
 
Om te beginnen is het belangrijk dat hierover naar de doelgroep goed gecommuniceerd wordt. Dit om ervoor te 
zorgen dat de doelgroep voldoende is geïnformeerd over alle wijzingen en consequenties van die wijzigingen, 
alsmede de manieren hier gebruik van te maken. Voor mensen met een handicap kan het, ook gezien alle recente 
veranderingen, lastig zijn bij te houden waar zij allemaal recht op hebben. Daarom wil de WMO Raad de 
Gemeente vragen hier rekening mee te houden. 
 
Daarnaast zijn er nog enkele korte opmerkingen waar de WMO Raad de Gemeente op wil wijzen. Ten eerste is 
dit de inhoud van artikel 4, lid 1; voor de duidelijkheid is het goed hier te vernoemen of deze toeslag per maand 
of per jaar ontvangen kan worden. Ten tweede raden wij aan iets te vermelden over te termijnen van de toeslag; 
ofwel door middel van een maximale periode waarin men recht heeft op een toeslag, ofwel door aan te geven 
dat jaarlijks beslist wordt of iemand recht blijft hebben op een toeslag, dan wel dat de mensen die deze toeslag 
ontvangen, deze ieder jaar opnieuw aan moeten vragen. 
 

3. Beslispunten 
 
Samenvattend zijn communicatie en meer duidelijkheid dus de enige punten waarop nog naar de 
Conceptverordening gekeken zou kunnen worden. Over het algemeen betreft het verder een stuk dat zeer 
positief opgevat kan worden en dat ook voldoet aan de uitgangspunten waaraan de WMO Raad stukken toetst 
(zie ook onze Missie en Visie, zoals eerder dit jaar opgestuurd). 
 

4. Conclusie 
 
Het stuk “Conceptverordening individuele studietoeslag Participatiewet Duiven 2015” is een duidelijk en goed 
onderbouwd stuk. Het is een goede zaak dat individuen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of met een 
arbeidshandicap de mogelijkheid krijgen om zich verder te scholen. 
Derhalve geeft de WMO Raad een positief advies op de Conceptverordening en hopen wij dat rekening gehouden 
wordt met de eerdere opmerkingen. 


