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1. Inleiding
Bij de rondvraag van de commissie samenleving van 18 april heeft het college toegezegd
een memo te delen met de gemeenteraad m.b.t. de individuele studietoeslag. In
bijgevoegde memo wordt toegelicht wat de individuele studietoeslag is en hoe de hoogte
hiervan in de gemeente Barneveld tot stand is gekomen.
2. Bijlagen
1. Memo Individuele studietoeslag

gemeente

\

Barneveld

Memo

Datum:
13 juni 2018
Onderwerp:
Ter attentie van:
Afzender:

Individuele studietoeslag
Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders

Bij de rondvraag van de commissie samenleving van 18 april heeft het college
toegezegd een memo met de raad te delen over de individuele studietoeslag.
In deze memo wordt toegelicht wat de individuele studietoeslag is en hoe de
hoogte hiervan in de gemeente Barneveld tot stand is gekomen.
Individuele studietoeslag
De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap
die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan studeren omdat
het voor deze personen moeilijk wordt geacht de studie te combineren met
een bijbaan. De individuele studietoeslag is hiermee niet bedoeld als
tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten van het bestaan, maar als
forfaitaire tegemoetkoming in verband met een lagere verdiencapaciteit.
Het college kan de individuele studietoeslag verstrekken indien een persoon
op de datum van de aanvraag;
•
•

•

18 jaar of ouder is;
Recht heeft op studiefinanciering of recht heeft op een
tegemoetkoming
op grond
van
de Wet
tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten;
Geen in aanmerking te nemen vermogen heeft die de
vermogensgrenzen in de Participatiewet overschrijden;

•

Er is vastgesteld dat de aanvrager niet in staat is het wettelijk
minimumloon te verdienen en geen mogelijkheden heeft tot
arbeidsparticipatie.

De gemeenteraad dient bij verordening regels te stellen die betrekking hebben
op de hoogte van de individuele studietoeslag en de frequentie van de betaling
van de individuele studietoeslag. In de Participatieverordening van de
gemeente Barneveld is vastgelegd dat de hoogte van de individuele toeslag
€ 100,- netto per maand bedraagt en dat deze per periode van zes maanden
wordt uitbetaald. Door jaarlijkse indexatie bedraagt de individuele
studietoeslag momenteel een bedrag van €102,- netto per maand.
Wajong
Voor 2015 was sprake van een studieregeling binnen de Wajong. Daarin was
bepaald dat studenten met een arbeidsbeperking die recht hadden op een
Wajong-uitkering onder voorwaarden een aanvulling konden krijgen ter hoogte
van 25% van het wettelijk minimumloon. Dat kwam neer op een bedrag van
€ 282,- netto per maand. Met het in werking treden van de Participatiewet op
1 januari 2015 is deze regeling komen te vervallen.
Beleidsvrijheid gemeenten
Bij de inwerkingtreding van de individuele studietoeslag is door het Rijk
nadrukkelijk geen bedrag opgenomen. Dit om gemeenten de beleidsvrijheid te
geven hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. Voorafgaand aan de
invoering van de Participatiewet heeft in de FoodValley een regionale
werkgroep de implementatie van de Participatiewet voorbereid. Ook over de
voorwaarden en hoogte van de individuele studietoeslag heeft hier regionaal
afstemming plaatsgevonden. Hierna heeft de gemeente Barneveld gekozen
voor het verstrekken van een individuele studietoeslag ter hoogte van € 100,netto per maand aan niet-thuiswonende studenten. Dit bedrag is namelijk
gelijk aan het bedrag dat bij de invoering van de individuele studietoeslag
mocht worden bijverdiend door een student zonder arbeidsbeperking. Indien
sprake is van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden
voor een individuele studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking
voor een individuele studietoeslag.
Het staat het college vrij aanvullende voonwaarden vast te leggen in de
beleidsregels. In de gemeente Barneveld hebben thuiswonende studenten met
een beperking geen recht op de individuele studietoeslag. Uitgangspunt hierbij
is dat zij met minder kosten worden geconfronteerd dan niet-thuiswonende
studenten.
Toekomstig beleid
De individuele studietoeslag betrof een nieuwe bepaling met de invoering van
de Participatiewet in 2015. Dit betekent dat er zowel regionaal als landelijk nog
geen ervaringen waren opgedaan met de benodigde hoogte van deze

studietoeslag. De afgelopen jaren hebben gemeenten hier wel ervaring mee
op kunnen doen. Daarnaast hebben de Landelijke Studentenvakbond en CNV
Jongeren recent hun zorgen geuit over de hoogte van de individuele toeslag
en de grote verschillen tussen gemeenten. Ook wordt binnenkort in opdracht
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek
gestart naar de invulling van de individuele studietoeslag bij gemeenten. Dit is
aanleiding om de hoogte van het bedrag en de voonwaarden om hiervoor in
aanmerking te komen nader te bekijken en te onderzoeken of aanpassing
hiervan gewenst is.

