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Regeling bijkomende studiekosten

Geacht college,
U heeft zeer recent (23 juli 2019) besloten de regeling voor bijkomende
studiekosten voor schoolgaande kinderen met terugwerkende kracht ( 11-2019) uit de Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2019 te
schrappen. Dat besluit is op 7 augustus 2019 in 't Torentje
bekendgemaakt. Als toelichting wordt daarbij gegeven dat het schrappen
van de regeling één van de sturingsmogelijkheden is om de financiën
van de gemeente op peil te houden. U ziet dit als onontkoombaar en
verwijst vervolgens als alternatief op de Stichting Leergeld die ook
fietsen, laptops en schoolspullen verstrekt.
Laat ik vooropstellen dat het niet op mijn weg ligt als ombudsman een
oordeel te geven over de inhoud van de maatregel zelf. Dat is primair
een politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar ik acht het wel
mijn taak de vraag onder ogen te zien of de zojuist genoemde
bezuiniging op de studiekosten op een behoorlijke manier tot stand is
gekomen en daarmee het predicaat behoorlijk verdient. Enkele inwoners
plus de Cliëntenraad hebben mij die vraag ook met zoveel woorden
voorgelegd. Reden genoeg dus om naar een antwoord op die vraag op
zoek te gaan.
In mijn onderzoek heb ik vastgesteld dat de studiekostenregeling zoals
de gemeente die tot voor kort kende, al minstens 7 jaar bestaat. In de
praktijk worden de meeste vergoedingen ambtshalve uitbetaald aan
klanten van wie u de gegevens heeft en weet dat zij aan de voorwaarden
van de regeling voldoen. Uitbetaling was doorgaans in de maand
augustus. Gezinnen die niet in deze categorie van automatismen vielen
maar meenden wel aan de criteria van de regeling te voldoen, konden
een aanvraag indienen. Daarop volgde dan een beslissing met de
mogelijkheid van bezwaar en beroep.
Al die 7 jaren is er in deze systematiek niets fundamenteels veranderd.
Vorig jaar viel de vergoeding aan 469 gezinnen ten deel. Zij kregen de
voor hen passende vergoeding die kon variëren van €100 tot €350 per
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kind. Geen wonder dus dat deze gezinnen voor dit jaar opnieuw op dit
voor hen noodzakelijke extraatje rekenden.
In goed vertrouwen heeft een deel ervan misschien zelfs al een
voorschotje op de vergoeding genomen, nu de start van het nieuwe
schoolseizoen al zo dichtbij kwam. Ik kan dan ook heel goed begrijpen
dat deze gezinnen zich door uw bezuinigingsmaatregel echt overvallen
voelden. Zij hoorden pas op 14 augustus 2019 via een op 8 augustus
gedateerde brief van het volledig verdwijnen van de regeling, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.
Past zo'n handelwijze bij een betrouwbare overheid, of meer specifiek bij
een betrouwbaar gemeentebestuur? Op die vraag geef ik graag een
antwoord.
Natuurlijk heb ik alle begrip voor de benarde positie waarin uw
gemeentebestuur zit om de financiële tekorten die dreigen, zo veel
mogelijk te beperken. Onorthodoxe en pijnlijke ingrepen in de
gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn daardoor onontkoombaar.
Niemand die dat betwist. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ook bij
bezuinigingen, hoe noodzakelijk die ook kunnen zijn, mogen
gerechtvaardigde verwachtingen van mensen niet zomaar, laat staan
met terugwerkende kracht, aan de kant worden geschoven. En dat is
hier, bij het schrappen van de studiekostenregeling naar mijn oordeel
ten onrechte wel gebeurd. Waarom ten onrechte?
Omdat het bezuinigingsbesluit op gespannen voet staat met de in onze
rechtstaat geldende regel dat burgers op bestaande rechten, ook die
vervat in beleidsregels zoals in dit geval, aanspraak kunnen maken en
dat hun die niet zo maar met terugwerkend kracht kunnen worden
ontnomen. Die eis telt in versterkte mate als de getroffen burgers niet in
het minst konden bevroeden dat zo'n wijziging in de lucht hing. Aan
beide normen is bij het schrappen van de studiekostenregeling niet
behoorlijk voldaan. Immers nog in februari van dit jaar werd de nieuwste
versie van de Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2019
bekend gemaakt waarin de studieregeling nog onverkort was opgenomen
(Gemeenteblad 18 februari 2019). Een bijna nog zwaardere contra
indicatie tegen de geplande bezuiniging is dat uw besluit veel te kort
voor de gebruikelijke jaarlijkse uitbetaling is genomen en
bekendgemaakt. Het brengt de gedupeerde gezinnen die toch al moeite
hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen, in een onmogelijke
positie om alsnog naar andere oplossingen te zoeken. Voor hen is ook uw
verwijzing naar de Stichting Leergeld die door de bezuiniging met een
grote aanwas aan aanvragen te maken zal krijgen zonder dat haar
budget substantieel toeneemt, geen redelijk alternatief.
Maar ook als ik uw bezuinigingsbesluit -analoog toepgepast- leg naast de
algemene regels die voor subsidies gelden, loopt uw besluit daarmee niet
in de pas. Volgens die regels mag de overheid een in het vooruitzicht
gestelde subsidie die nog niet is toegekend, wijzigen of intrekken maar
daarvoor gelden dan wel hele strenge voorwaarden, vooral als het gaat
om subsidies die al over een reeks van jaren zijn verstrekt. In zo'n geval
mag het stopzetten van een subsidie alleen als er een "redelijke termijn"
in acht wordt genomen (vgl. art. 4: 50 Algemene wet bestuursrecht). Wat
een "redelijke termijn" is hangt van de omstandigheden af maar zeker is
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wel die termijn langer moet zijn naarmate de intrekking sterker ingrijpt
in de financiële situatie van de ontvanger. Toegepast op uw besluit tot
intrekking van de studiekostenregeling is er maar één conclusie
mogelijk: met uw besluit tot intrekking is niet aan deze eis voldaan, van
een redelijke termijn waarop de stopzetting is aangekondigd is in het
geheel geen sprake. En zo'n handelwijze past naar mijn oordeel niet bij
een gemeentebestuur dat voor haar burgers betrouwbaar wil zijn.
Alle argumenten overziend geef ik u dan ook met klem in overweging uw
intrekkingsbesluit te heroverwegen door de regeling voor dit jaar alsnog
toe te passen.

Maas van Eg~ udsman

