
Aan Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad
van de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen, 15-8-2019

Betreft: Gevraagd Advies Tegemoetkoming Studiekosten

Geacht College,

In uw brief dd. 10 juli heeft u ons advies gevraagd met betrekking tot het schrappen van de 
Tegemoetkoming Studiekosten met ingang van schooljaar 2019-2020.

Voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimum inkomen is de Tegemoetkoming 
Studiekosten erg belangrijk. Zij hebben iedere cent nodig om het hoofd boven water te houden. De
tegemoetkoming studiekosten is geen luxe-voorziening maar bittere noodzaak. Maar liefst 468 
gezinnen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de regeling. Het met onmiddellijke 
ingang stopzetten van de regeling veroorzaakt bij hen grote financiële problemen en dus 
chronische stress dat terwijl de gemeente  met de invoering van het Mobility Mentoring project juist
heeft aangegeven die stress tegen te willen gaan. Het gaat ook volledig in tegen alle prachtige 
verhalen die betrekking hebben op het project Jong Hoogeveen. 
U verandert zonder enig overleg zomaar tijdens het spel de spelregels. Het gevolg daarvan is dat u
als gemeentelijke overheid overkomt als een onbetrouwbare overheid. 

Ooit was de Tegemoetkoming Studiekosten in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat 
kinderen in een armoedesituatie niet het kind van de rekening worden. Zij had de bedoeling om 
ervoor te zorgen dat kinderen door de armoede van hun ouders niet ook zelf in armoede zouden 
raken. Men wilde toen nog iets doen tegen overerfbare armoede en arme kinderen gelijke kansen 
geven om opleidingen te volgen zodat ze later ook volwaardig kunnen deelnemen op de 
arbeidsmarkt. Kunnen zij dat niet dan krijgt de samenleving daar linksom of rechtsom te zijner tijd 
de rekening van gepresenteerd.  
De gemeente dreigt met het afschaffen van de tegemoetkoming studiekosten  opnieuw een 
armoedecirkel niet te kunnen doorbreken en stappen terug te zetten in de strijd tegen de armoede 
van de toekomst.

Hoogeveen heeft altijd een redelijk sociaal beleid gehad. Zij bevond zich in de Drentse 
middenmoot. Nu dreigt de Gemeente Hoogeveen van de Drentse middenmoot ergens onderaan te
gaan bungelen. Is dat wat u wilt?

U begrijpt wat ons advies is. Ons advies is de Tegemoetkoming Studiekosten in stand te houden.
Tot zover onze reactie.
Wij wensen u goede beraadslagingen toe en zijn altijd bereid om onze adviezen toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Akke Hoekstra
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