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Onderwerp: Intrekking verordening individuele studietoeslag gemeente Gemert-Bakel 2015

Aan de raad
Inleiding
De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische
beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. De regering vindt het
belangrijk dat ook deze jongeren de mogelijkheid krijgen om een studie te volgen om zo een
betere kans op een baan te krijgen. De individuele studietoeslag kan daarbij helpen. Tot 1 april
2022 hadden gemeenten beleidsvrijheid om de hoogte en de betaalfrequentie van de individuele
studietoeslag vast te stellen. Met de wijziging door de regering van het Besluit loonkostensubsidie
Participatiewet 2021 in verband met het opnemen van bedragen voor de studietoeslag
Participatiewet, is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie per maand aan de
onderkant begrensd. Hiermee is de studietoeslag verankerd in artikel 36b van de Participatiewet
en een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit betekent dat de lokale verordeningen geen
rechtskracht meer hebben en moeten worden ingetrokken
Beslispunten
1. De verordening individuele studietoeslag gemeente Gemert-Bakel 2015 in te trekken met
ingang van 1 april 2022.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 2 juni 2022
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Het college van B&W van 17 mei 2022

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
De raad de gelegenheid geven haar verantwoordelijkheid te nemen om de huidige
verordening in te trekken.

Duurzaamheid
Draagt bij aan global goals 1 (einde aan armoede) en 3 (bevorderen welzijn van mensen
van alle leeftijden).

Argumenten
1.1.
Met ingang van 1-4-2022 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie
per maand aan de onderkant begrensd en verankerd in artikel 36b van de
Participatiewet 2021
1.2.

Het intrekken van een verordening is een verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad

1.3.

De regionale cliëntenraad (RCR) is geïnformeerd over de wettelijke regeling en de
intrekking van de lokale verordeningen.
De RCR heeft ermee ingestemd dat er geen advies aan hen wordt gevraagd
hierover.

Kanttekeningen
1.1.
De programmakosten voor de individuele inkomenstoeslag nemen licht toe binnen
de totale kosten van bijzondere bijstand
De wettelijke vastgestelde minimale studietoeslagen per maand per leeftijdscategorie zijn hoger dan de bedragen die de gemeente tot 1 april 2022 uitkeerde.
Maar de aantallen en uitgaven zijn dermate laag, dat de gemeente weinig financieel
risico loopt.
Vervallen “oude” regelgeving
Verordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015 vervalt.

Financiën
De huidige kosten aan Individuele Inkomenstoeslag in Gemert-Bakel waren in 2019
€ 2076,-, in 2020 € 3.222,- en in 2021 € 5.989,-.
Door de wettelijk vastgestelde minimale studietoeslagen per maand per leeftijdscategorie,
nemen deze kosten voor de gemeente Gemert-Bakel naar verwachting toe. Het bedrag per
maand dat de gemeente Gemert-Bakel op dit moment verstrekt als individuele
studietoeslag per leeftijdscategorie, is namelijk minder dan het nieuwe maandbedrag dat
landelijk is vastgesteld (zie tabel hieronder). Het huidige aantal aanvragers van deze
individuele studietoeslag is in Gemert-Bakel echter klein. Met deze maandelijkse verhoging
loopt de gemeente daarom weinig financieel risico.

Individuele Studietoeslagen per leeftijdscategorie per maand nieuw en oud
Leeftijd in jaren
21 jaar en ouder
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Netto studietoeslag per
maand landelijk (nieuw)
€ 300,€ 240,€ 180,€ 150,€ 118,50
€ 103,50
€ 90,-

Netto studietoeslag per maand
gemeente GB (oud)
€ 168,€ 134,40
€ 100,80
€ 84,-

De uitgaven worden gemonitord aan de hand van de door GR Peelgemeenten uit te
brengen rapportages, onderdeel BMS (Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en
Schuldhulpverlening).
Communicatie
De intrekking van de verordening wordt gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. Daarnaast
wordt publiciteit gegeven aan deze regeling via het Gemerts Nieuwsblad, social media en
de website van Gemert-Bakel, zodat deze regeling beter bekend raakt bij de doelgroep.
Uitvoering
De huidige ontvangers van de studietoeslag krijgen met ingang van 1-4-2022 een hoger
bedrag. Senzer zorgt voor de administratieve verwerking, juridische verwerking en de
correcte betalingen.
Nieuwe aanvragen worden met ingang van 1-4-2022 volgens de nieuwe regels beoordeeld.
De kosten worden gemonitord via de kwartaalrapportages bijzondere bijstand.
Bijlagen
1. Raadsbesluit;
2. Verordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015.

Ter inzage gelegde stukken
-

Gemert, 5 april 2022
het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,

G. Wouters

ing. M.S. van Veen

