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Onderwerp: Verordening Individuele studiekosten- 

toeslag 2017 

Registratienummer: 0656723 

Voorstel: 

1. De verordening Individuele studiekostentoeslag 

2017 vaststellen 

    

Inleiding 

Met de Participatiewet hebben we als gemeente ook de 

verantwoordelijkheid gekregen over een studieregeling: 

de individuele studietoeslag. De individuele studietoe- 

slag is via een amendement van D’66-kamerlid Steven 

van Weyenberg als vorm van bijzondere bijstand in de 

Participatiewet gekomen. De toeslag is bedoeld voor 

mensen met een arbeidshandicap die volgens de 

regering een extra steuntje in de rug nodig hebben om 

te gaan studeren, omdat het voor deze mensen moeilijk 

is om de studie te combineren met een bijbaan. 

Uw raad heeft 10 februari 2015 de verordening 

Individuele Studietoeslag Participatiewet vastgesteld. In 

de geactualiseerde verordening die u hierbij krijgt 

voorgelegd is de verordening op één onderdeel 

aangepast, te weten dat u als raad de hoogte van het 

bedrag laat vaststellen door het college en dat de 

verordening met terugwerkende kracht vanaf 

1 september 2017 wordt vastgesteld. 

Argumenten 

1.1 Regionale harmonisatie 

In Twente is tot op heden verschillend omgegaan met 

de hoogte van de toeslag en de grondslagen waarop 

deze gebaseerd zou moeten zijn. 

Dus voor de student met een arbeidsbeperking hangt 

het af van de gemeente waar hij woont hoe hoog de 

toeslag voor hem/haar is. 

Tot op heden hanteren we in Hof van Twente een 

bedrag van + €71.00/€ 850,00 per jaar. 

In het Portefeuille-overleg arbeidsmarkt van 8 maart 

2017 hebben de Twentse bestuurders unaniem te 

kennen gegeven dat er voortaan met een uniform, en 

hoger, bedrag in Twente gewerkt zou moeten worden; 

te weten €100,00 per maand/€1200,00 per jaar. 



Mocht het aantal aanvragen in april 2018 niet 

substantieel gestegen zijn, dan is regionaal het voorstel 

om het bedrag eventueel aan te passen naar 200 euro 

per maand (gebaseerd op 10 uur werken tegen het 

minimum jeugdloon). 

In de huidige verordening is het bedrag van de toeslag 

opgenomen. In het kader van slagvaardigheid en 

doelmatigheid stellen we voor dat de raad de 

vaststelling van de hoogte van het bedrag via een 

beleidsregel door het college laat vaststellen 

21 Achterblijvend gebruik van de regeling 

De afgelopen jaren is verder naar voren gekomen dat 

het aantal aanvragen bij alle gemeenten sterk 

achterblijft bij de prognoses. 

In het verleden was deze regeling gekoppeld aan de 

Wajong-studieregeling en werd er bij de aanvraag 

automatisch op gewezen. Studenten met een 

arbeidsbeperking zijn in principe niet bij de gemeente 

bekend, en worden dus ook niet zo snel op de regeling 

gewezen. Tot op heden is in Hof van Twente in drie 

gevallen gebruik gemaakt van de regeling. Via een 

communicatiecampagne op scholen (ROC, Saxion) in 

augustus 2017 is de regeling nu actief bekend gemaakt 

worden onder de (potentiele) doelgroep. 

Risico’s 

Er zijn geen risico's te verwachten. 

Alternatieven 

De verordening niet of gewijzigd vaststellen 

Uitvoering 

Op scholen wordt naar de verschillende gemeenten 

verwezen op het moment dat men een aanvraag wil 

indienen. De aanvraag wordt binnen de gemeente 

vervolgens door het team Werk en inkomen 

afgehandeld. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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