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Aan de Raad
Onderwerp: Wijziging van de Verordening individuele studietoeslag
Voorstel
Vast te stellen de wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente
Waterland 2015.
Inleiding
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende voorziening voor studenten die door hun
medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Het gaat hierbij
om studenten die studiefinanciering ontvangen. Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per
gemeente. Mede op basis van een evaluatie naar de effecten van de studietoeslag, heeft de staatssecretaris een wetsvoorstel voorbereid om de uitvoering van de individuele studietoeslag te verbeteren
binnen de Participatiewet. In afwachting van de behandeling van dit wetsvoorstel roepen de staatssecretaris SZW en de VNG gemeenten op om alvast in de geest van het wetsvoorstel de bedragen te
verhogen naar € 300 per persoon per maand. Voorgesteld wordt de hoogte van de individuele studietoeslag te wijzigen in lijn met het wetsvoorstel.
Argumenten

1.1. Door de verordening aan te passen lopen we vooruit op aankomende wetswijzigingen en wordt
gehoor gegeven aan de herhaalde oproep van het Ministerie van SZW om de beoogde doelgroep die
recht heeft op een studietoeslag, beter te ondersteunen.
1.2. Door een verhoging van de toeslag geven we de mensen met een arbeidshandicap de benodigde
extra (financiële) steun in de rug en stimuleren we hen de stap te zetten om een studie te volgen,
wat een betere uitgangspunt geeft op de arbeidsmarkt.

Financiële toelichting
De afgelopen jaren is er door studenten met een arbeidsbeperking weinig beroep gedaan op de
regeling. In 2020 en 2021 was het één student die de individuele studietoeslag heeft aangevraagd.
De verwachting is dat het beschikbare budget ook na de landelijke harmonisatie toereikend is
binnen het totaal van het minimabudget.

Communicatie
We publiceren de regeling op de website van de gemeente Waterland, www.overheid.nl en in het
Streekblad.
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