Verordening correctie individuele studietoeslag
De raad van de gemeente Weert;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2Ot5;
gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;
gezien het advies van raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners;
besluit vast te stellen de Verordening correctie individuele studietoeslag

Artikel 1. Wijziging verordening individuele studietoeslag gemeente Weert

2O15

De Verordening individuele studietoeslag gemeente Weeft 2Ot5, zoals vastgesteld door de

gemeenteraad van Weert op 22 december 20t4, wordt als volgt gewijzigd:
A,

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Ondervernummering van lid 3 naar lid 4, wordt na lid 2 ingevoegd: 3. In afwijking van het
eerste lid bedraagt de individuele studietoeslag € 3.600,00 per volledig schooljaar indien de
belanghebbende een uitwonende studerende is die behoort tot de doelgroep van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en niet gerechtigd is tot een
uitkering of studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) voor
kosten van levensonderhoud.
2. In het vernummerde lid 4 wordt <<Het bedrag genoemd in het eerste lid worden>>
gewijzigd in: De bedragen genoemd in het eerste en tweede lid worden
3. In het vernummerde lid 4 wordt in de laatste volzin <<Het bedrag wordt>> vervangen door:
De bedragen worden
B.

In de toelichting bij de verordening wordt bij de artikelsgewijze van artikel 5 aan het einde
toegevoegd:
Uitwonende WTOS-er
Bij de uitvoering van deze regeling is geconstateerd dat er studerenden met beperkingen zijn
die geen recht hebben op een inkomen voor levensonderhoud in de vorm van een uitkering of
studiefinanciering op grond van de WSF 2000. Het gaat om personen die slechts een
tegemoetkoming voor studiekosten op grond van de WTOS ontvangen, zodat zij, zonder een
bijbaan, niet over middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. In deze situatie
is het, gelet op de beperkte hoogte van de WTOS-toelagef voor uitwonende studenten
noodzakelijk een hogere studietoeslag te verstrekken. Voor de hoogte van de toeslag is
aansluiting gezocht bij de studieregeling binnen de Wajong (€ 300,00 per maand).
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Artikel 2. Giteeftitel en inwerkingtreding
1. Deze verordening kan worden aangehaald als'Verordening correctie individuele
studietoeslag'.
2.Deze verordening treedt, metterugwerkende kracht, in werking met ingang van

l

januari

2015.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2015.
De raad voornoemd

De griffier,

De voorzitter,
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