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De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

vast te stellen de navolgende VERORDENING 

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIE- 

WET 2017 en deze met terugwerkende kracht in 

werking te laten treden per 1 september 2017. 

Artikel 1 Doelgroep 

Een belanghebbende die behoort tot de doelgroep 

voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan 

een aanvraag indienen voor een individuele studie- 

toeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen is het 

vereist dat de belanghebbende op de datum van 

aanvraag; 

a. achttien jaar of ouder is;, 

b. recht heeft op studiefinanciering op grond van de 

Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een 

tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de 

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten; 

c. geen in aanmerking te nemen vermogen als 

bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; 

en een persoon is van wie is vastgesteld dat hij 

niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft. 

d. een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet 

in staat is tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, maar wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft. 

e. de studie vanwege arbeidsbelemmering (nog) niet 

kan combineren met arbeidsparticipatie; 

f. geen inkomsten ontvangt anders dan studie- 

financiering op grond van de Wet studie- 

financiering 2000; 

g. geen beroep kan doen op een voorliggende 

financiering. 



Artikel 2 Indienen verzoek 

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van 

de Participatiewet, wordt ingediend middels een door 

het college vastgesteld formulier. 

Artikel 3 Toekenning en verstrekking 

individuele studietoeslag 

De duur van de individuele studietoeslag bedraagt 

ten hoogste een jaar gerekend vanaf de datum van 

toekenning en wordt toegekend voor een jaar zolang 

de betreffende persoon voldoet aan de voorwaarden 

voor de individuele studietoeslag zoals bepaald in de 

Participatiewet. Voldoet de betreffende persoon niet 

meer aan de voorwaarden, dan wordt de 

studietoeslag beëindigd. 

Artikel 4 Wijzigingen doorgeven 

Wijzigingen in de woon- of gezinssituatie, het 

inkomen, vermogen of studie moeten per 

ommegaande worden doorgegeven om het recht op 

uitkering opnieuw te kunnen vaststellen. 

Artikel 5 Hoogte individuele studietoeslag 

De hoogte van de toeslag wordt door het college van 

B&W in een beleidsregel vastgelegd. 

Artikel 6 Betaling individuele studie- 

toeslag 

Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor 

12 maanden en per maand uitbetaald in 12 gelijke 

delen. 

Artikel 7 Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van 

de bepalingen in deze verordening indien toepassing, 

gelet op het belang van belanghebbende, leidt tot 

onbillijkheden van overwegende aard. 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in 

werking op 1 september 2017 . 

Artikel 9 Intrekking 

Met het vaststellen van deze verordening wordt de 

Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 

2015VERORDENING INDIVIDUELE 

STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 met 

terugwerkende kracht per 1 september 2017 in 



Artikel 10 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening 

individuele studietoeslag Participatiewet 2017. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 

raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 

31 oktober 2017. 

De raad van Hof van Twente, 

ie de voorzitter, 

    

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

A ma s M-A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


