Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Officiële naam regeling
Citeertitel
Besloten door
Deze versie is geldig tot (als de
vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp

gemeente| Heerhugowaard|
Verordening tot wijziging van de Verordening Individuele
studietoeslag |
Aanpassing verordening Individuele studietoeslag |
Gemeenteraad Heerhugowaard

De hoogte van de studietoeslag voor arbeidsbeperkte jongeren
wordt geregeld in een verordening.
Met deze wijziging van de verordening wordt de hoogte van de
studietoeslag aangepast. |

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen. |

Grondslagen
de volgende artikelen van de Participatiewet:
 artikel 36b, eerste lid;
 artikel 8, eerste lid, onderdeel c
 artikel 8 derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding
1 januari 2018

TerugBetreft
werkende
kracht
1 januari 2018 aanpassing van de
hoogte van de
studietoeslag

Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking
8 mei 2018

Inwerkingtreding:
Voorstel
datum ondertekening; gemeenteraad
bron bekendmaking
8 mei 2018
RB2018038

Geconsolideerde tekst van de regeling
Nr. Voorstelnummer

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018
gelet op
de volgende artikelen van de Participatiewet:
 artikel 36b, eerste lid;
 artikel 8, eerste lid, onderdeel c
 artikel 8 derde lid

besluit
Vast te stellen de volgende wijziging van de verordening individuele studietoeslag

Artikel I
Artikel 5: Hoogte van de individuele studietoeslag van de verordening individuele studietoeslag
komt te vervallen en wordt vervangen door:
De individuele studietoeslag bedraagt een percentage van de bijstandsnorm voor een
alleenstaande van 21 jaar en ouder inclusief vakantietoeslag.
Dit percentage is voor personen in de leeftijd tot 21 jaar 15% en voor personen vanaf 21 jaar
25%.
De hoogte van de toeslag per halfjaar wordt berekend aan de hand van de formule:
Percentage x bijstandsnorm x 6 maanden.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
Vastgesteld in de gemeenteraad van Heerhugowaard, 8 mei 2018

Heerhugowaard, 8 mei 2018

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

