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Aan de Gemeenteraad
In 1996 hebben de waddengemeenten bij de invoering van de WTOS (Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten) een overeenkomst gesloten met de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over de invoering van een verordening voor ouders van uitwonende leerlingen
Voor 1996 bestond er een vergelijkbare waddenregeling. Op dit moment is op alle eilanden een gelijke
verordening “toelage uitwonende studerenden” van kracht.
De verordening toelage uitwonende studerenden is aanvullend op de WTOS en biedt ouders van
uitwonende leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar en 18 jaar en ouderen in het voortgezet onderwijs
een vergoeding van maximaal € 113,45 per maand afhankelijk van het inkomen van de ouders. Onder
een inkomensgrens krijgt men de maximale vergoeding en daarboven geldt een glijdende schaal. De
hoogte van de vergoeding is na 1996 niet geïndexeerd. Sinds 1996 zijn er middelen aan het
gemeentefonds toegevoegd voor de WTOS. Er is destijds met het rijk afgesproken dat de bedragen
niet meer worden heroverwogen. Sinds 2004 wordt er een fonds in stand gehouden bij de gemeente
Ameland. Dit fonds is de afgelopen periode geëvalueerd, is afgerekend en heeft vanaf 1 januari 2009
de functie van calamiteitenfonds. Een individuele gemeente die een tekort heeft in een bepaald jaar
kan een verzoek doen bij de gemeente Ameland om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit
het fonds.
Uit de evaluatie is verder gebleken dat de vergoeding in het kader van de verordening toelage
uitwonende studerenden nog niet is geïndexeerd en dat de inleverdatum van 1 oktober voor
aanvragen in de verordening te krap is in verband met de rechtmatigheidsbepalingen.
De maatregelen die er voor de verordening zijn voorgesteld hebben betrekking op een indexering met
5 % per jaar gedurende de komende vijf jaren voor de hoogte van de vergoeding in het kader van de
verordening en een verlening van de inlevertermijn tot 1 maart. De indexatie past bij de WTOS, is
financieel gezien mogelijk en is een verbetering voor belanghebbenden.
Deze maatregelen zijn verwerkt in de bijgevoegde verordening. De colleges van alle eilanden doen
een soortgelijk voorstel aan de gemeenteraad. Een identieke verordening is noodzakelijk in het kader
van de samenwerking, maar ook voor het solidariteitsfonds dat vanaf 1 januari 2009 onder andere
afspraken bij de gemeente Ameland wordt voortgezet.
Wij stellen u daarom voor de Verordening toelage uitwonende studerenden Schiermonnikoog 2009
vast te stellen.
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