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Geachte heer Bouwmeester,  
 
Inleiding 
Op 15 augustus heeft uw raad op ons verzoek een advies gestuurd aan 
het college met als onderwerp de afschaffing van de regeling bijkomende 
studiekosten voor schoolgaande kinderen.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019 -2020 heeft het college deze 
regeling afgeschaft. 
Allereerst willen wij uw raad bedanken dat u op zo’n korte termijn dit 
advies heeft uitgebracht.  
 
Keuzes college 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen 
jaren niet voor zo’n grote financiële opgave gestaan als dit jaar bij 
het maken van een voorstel voor de programmabegroting 2020-2023. 
Vooral de sterke toename van de vraag naar zorg heeft de afgelopen 
tijd voor forse overschrijdingen gezorgd.  
In onze adviesaanvraag aan uw raad hebben we al aangegeven dat 
na vaststelling van de Gemrap 2019, een financiële 
tussenrapportage, de gemeente Hoogeveen ook in 2019 helaas 
geconfronteerd wordt met een forse overschrijding van de begroting. 
Het college heeft besloten om bij te sturen om het tekort over 2019 
zo klein mogelijk te maken. 
 
Hierbij komt dat de meicirculaire per saldo negatief uitpakt voor 
Hoogeveen. Het college heeft ervoor gekozen om in het sociaal 
domein niet meer uit te geven dan van het Rijk wordt ontvangen. Dat 
de keuzes die hieruit voortkomen pijn doen realiseert het college zich 
terdege.  
 
Eén van de gemaakte keuzes is de afschaffing van de regeling 
bijkomende studiekosten voor schoolgaande kinderen. Wij hebben 
deze keuze gemaakt omdat we met het beëindigen van deze regeling 
nog kunnen bijsturen in 2019.  
Onze overweging en ons uitgangspunt is dat ondersteuning 
rechtstreeks bij kinderen terecht moet komen en, zoals in deze 
specifieke regeling, niet aan ouders overgemaakt wordt.  
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We nemen uw advies om de regeling te laten voortbestaan daarom 
niet over. 
 
Spelregels 
In uw brief spreekt u tevens uw ongenoegen uit over de gevolgde 
procedure. Het college is met u van mening dat u als raad niet tijdig 
betrokken bent bij het voortraject rond de besluitvorming. U bent van 
ons gewend dat wij u tijdig betrekken bij beleidsvoornemens. In dit geval 
echter moesten wij deze noodgreep toepassen nadat wij geconfronteerd 
werden met de tekorten na verschijning van de Gemrap. 
 
Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Eén en ander is al besproken 
tijdens het telefonisch overleg tussen de voorzitter van uw raad en de 
bestuurder. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Herman Voss. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze 
brief vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 
 


