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A

Openbare adviesnota's

A.1

Beleidsregels Individuele Studietoeslag
Voor studenten met een medische beperking is het niet altijd mogelijk om naast de
tijdsbelasting die de studie met zich meebrengt te werken. Inkomsten via een bijbaan
kunnen zij daarom niet generen. Sinds 2015 keert de overheid – via de gemeente –
daarom aan deze studenten een individuele studietoeslag toe. Het is echter gebleken
dat de regeling minder vaak wordt gebruikt dan was verwacht en dat er soms grote
verschillen bestaan in de hoogte van de uitkering tussen gemeenten. Door een aantal
verbeteringen door te voeren hoopt het kabinet dat de verschillen tussen gemeenten
kleiner worden en dat meer studenten gebruik gaan maken van de studietoeslag. De
wijzigingen zijn verwerkt in artikel 36b van de Participatiewet. Er zijn nieuwe
beleidsregels opgesteld voor de uitvoering door de gemeente Doesburg. Er bestaat
geen verordeningsplicht meer voor de IST, waardoor de bestaande verordening van
rechtswege is vervallen.
Besluit (Conform advies):

Instemmen met de ‘Beleidsregels Individuele Studietoeslag Gemeente Doesburg
2022’.
A.2

Archiefconvent MGR sociaal domein Centraal Gelderland
In de Regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland is een artikel ‘Zorg voor
archiefbescheiden’ opgenomen. In de (recent herziene) DVO’s voor de modules, die
hun taken in mandaat vervullen voor de aangesloten gemeenten, is als uitwerking van
de Regeling een artikel opgenomen met de volgende tekst: “Opdrachtgever en
opdrachtnemer maken per afgesloten dienstverleningsovereenkomst schriftelijke
afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot […] het beheer
van archiefbescheiden die betrekking hebben op gemandateerde taken voor welke
archiefbescheiden het college zorgdrager is”. Daartoe is voorliggend Archiefconvenant
opgesteld. Hiermee worden de verantwoordelijkheden duidelijk ingeregeld, zodat een
ieder weet wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het archiefbeheer.
Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen):

1. het ‘Convenant Archief Regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland’
aangaan.

A.3

Mandaatbesluit contractmanagement inburgeringstrajecten MGR Sociaal Domein
Regio Centraal Gelderland
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Vanaf 1 januari 2022 is de module contractmanagement inburgeringstrajecten
ondergebracht bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio
Centraal Gelderland (MGR SDRCG). Onlangs is echter geconstateerd dat er nog geen
officieel mandaat aan het dagelijks bestuur van de MGR is verleend om deze
werkzaamheden uit te voeren. Met bijgevoegd mandaatbesluit wordt dit nu alsnog
geregeld door alle betrokken gemeenten.
Besluit (Conform advies):

Aan het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDRCG) mandaat verlenen om namens het
college de werkzaamheden voor het contractmanagement inburgering uit te voeren,
middels bijgevoegd mandaatbesluit.
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