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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De verordening Individuele Studietoeslag Stichtse Vecht 2020 vast te stellen.

Samenvatting

De individuele studietoeslag (IST) is in 2015 geïntroduceerd in de Participatiewet, aangemerkt als
een vorm van bijzondere bijstand. Het doel van de IST is om mensen met een arbeidshandicap te
stimuleren om te gaan studeren om hun baankansen te vergroten. Ook is het een financieel steuntje
in de rug, omdat het voor deze mensen moeilijk is om de studie met een bijbaan te combineren.
Het ministerie van SZW heeft de regeling uitgebreid geëvalueerd. De uitkomsten hebben tot gevolg
dat het wetsartikel is aangepast via Verzamelwet SZW en dat er inmiddels een wetsvoorstel ligt voor
een volledige herziening van artikel 36b van de Participatiewet. De wijziging is beoogd voor 1 januari
2021. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin de staatssecretaris wordt opgedragen
er naar te streven het bedrag landelijk vast te stellen op circa €300,-

Het college stelt voor de IST, vooruitlopend op de wetswijziging, te verhogen naar €300 per maand.
Hiermee wil het college studerende inwoners van Stichtse Vecht met een beperking ondersteunen bij
het volgen en volbrengen van hun studie om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De
verordening geldt in ieder geval tot het moment dat de wijziging van de wet in werking treedt. Het
valt, gezien de strekking van de nota van wijziging, niet uit te sluiten dat de verordening dan in zijn
geheel wordt ingetrokken. Mocht de wetswijziging gevolgen hebben voor deze verordening, dan komt
het college van B&W hier op terug bij uw raad.
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Het college stelt uw raad voor de verordening Individuele Studietoeslag 2020 vast te stellen. In deze
verordening zijn de reeds doorgevoerde én de aangekondigde wijzingen waar mogelijk verwerkt.
Hiermee sluit de verordening aan bij de intentie van de wetgever.
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Bijlagen
1. Raadsbesluit

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De verordening ‘Individuele Studietoeslag Stichtse Vecht 2020’ sluit aan bij de recente aanpassingen
in de wet en de intentie van de wet. De aanpassing van de verordening heeft tot doel om studerende
inwoners van Stichtse Vecht met een beperking te ondersteunen bij het volgen en volbrengen van
hun studie, zodat zij hun kansen op een baan vergroten.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De verordening vervangt de huidige verordening ‘Individuele Studietoeslag Stichtse Vecht 2017’.
De wettelijke kaders van de Individuele Studietoeslag zijn vastgelegd in artikel 36b van de
Participatiewet.

Argumenten

1. De verordening ‘Individuele Studietoeslag Stichtse Vecht 2020’ is aangepast op de aangebrachte
wijzigingen in de Participatiewet
De huidige verordening is niet meer in lijn met de Participatiewet na de recente wijzigingen die zijn
doorgevoerd. De aanpassingen zijn het gevolg van het gewijzigde criterium in artikel 36b, lid 1,
onderdeel d. Het nieuwe criterium maakt de regeling toegankelijker voor studerende inwoners met
een beperking, en biedt hen een steun in de rug voor het afronden van hun opleiding.
2. Een verhoging van de studietoeslag naar €300 per maand draagt bij aan een betere
uitgangspositie voor studenten met een beperking in Stichtse Vecht en sluit aan bij het
voornemen van de Rijksoverheid.
Er wordt er momenteel weinig gebruik gemaakt van de IST, zowel landelijk als in Stichtse Vecht. De
verhoging van het bedrag maakt de regeling daarnaast aantrekkelijker voor de doelgroep en geeft
hen meer ruimte om hun studie af te ronden. De verwachting is dat een verhoging van het bedrag per
maand leidt tot een hoger aantal aanvragen. Een hoger aantal toekenningen draagt bij aan een
betere uitgangspositie voor studenten met een beperking in Stichtse Vecht.
De verhoging van de studietoeslag per maand naar €300 sluit daarnaast aan op een motie die door
alle leden van de Tweede Kamer is aangenomen, en de toezegging van de staatssecretaris dat het
landelijke bedrag circa € 300,- gaat bedragen. De precieze hoogte van het bedrag is nog niet
opgenomen in de Nota van Wijziging, deze wordt via een Algemene Maatregel van Bestuur
vastgesteld.
3. De verordening ‘Individuele Studietoeslag Stichtse Vecht 2020’ biedt het college de mogelijkheid
om beter aan te sluiten bij de situatie van de inwoner, op het moment dat er een medisch advies
nodig is.

De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn geel gemarkeerd.
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In de huidige verordening wordt het UWV genoemd als de organisatie om een medisch advies op te
vragen. De voorliggende verordening biedt meer ruimte om, indien nodig, een medisch advies in te
winnen waarmee zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de situatie van de inwoner. Een
advies van het UWV blijft zodoende ook mogelijk.
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Kanttekeningen

Het wetsvoorstel is nog niet is aangenomen. Het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat het
wetsartikel per 1 januari 2021 wordt gewijzigd en dat o.a. de hoogte van de studietoeslag nog wordt
uitgewerkt in een AMvB. Als de voorliggende verordening wordt vastgesteld en het wetsvoorstel
wijzigt, bestaat er een kans dat de verordening opnieuw gewijzigd moet worden.
Het ligt, gezien de strekking van de nota van wijziging en de aangenomen motie in de Tweede
Kamer, echter voor de hand dat een verordening na de wetswijziging niet meer nodig is, omdat de
wet de voorwaarden en uitvoering van de IST landelijk gaat voorschrijven en de verplichting tot het
vaststellen van een verordening gaat vervallen. Mocht de wetswijziging toch gevolgen hebben voor
deze verordening, dan komt het college van B&W terug bij uw raad.

Communicatie

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Ook de gemeentelijke website wordt
aangepast. Daarnaast wordt de wijziging via de gemeentelijke nieuwsbrief bekend gemaakt.

Financiën, risico’s en indicatoren

Voor de uitvoering van de IST is vanaf 2018 landelijk structureel €35 miljoen beschikbaar gesteld via
het Gemeentefonds, waarvan ongeveer €1.800.000 is uitgegeven aan de Studietoeslag.
Voor Stichtse Vecht bedraagt het bedrag wat jaarlijks wordt ontvangen via het Gemeentefonds zo’n
€75.000. De uitgaven sinds 2018 liggen op €3.300. De IST wordt vanuit de middelen voor bijzondere
bijstand gefinancierd. De verwachting is dat de regeling ook na de voorgestelde aanpassingen
binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd kan worden.
19 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

rvs Individuele Studietoeslag/WG3

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

