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Geachte heer Hille,
Hartelijk dank voor het advies over de nota "vaststelling minimum bedrag individuele
studietoeslag" dat we op 24 juni jl. hebben mogen ontvangen.
U heeft een aantal op- en aanmerkingen geplaatst bij de nota waarop wij hieronder puntsgewijs
reageren.
1. De participatieraad stelt voor de bedragen van de individuele studietoeslag, ook al is het een
tegemoetkoming, te verhogen.
Reactie:
Bij Algemene Maatregel van Bestuur is door de regering een minimumbedrag voor de
studietoeslag vastgelegd. Bij dat bedrag is rekening gehouden met het verschil tussen het
toepasselijke jeugd wettelijk minimumloon en het reguliere wettelijk minimumloon. De
studietoeslag heeft als doel om een student te compenseren voor het niet in staat zijn de
inkomsten te verdienen die een student zonder structurele medische beperking van
dezelfde leeftijd kan verdienen. Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor
levensonderhoud volledig dekt. De toeslag is bedoeld om een steuntje in de rug te bieden
aan studenten die wel arbeidsvermogen hebben, maar vanwege hun beperking niet in staat
zijn om bij te verdienen naast een voltijdsstudie. De vastgestelde minimumbedragen passen
bij het compenserende karakter van de studietoeslag.
2. Het is de participatieraad niet bekend welke toeslagen er werden uitgekeerd vóór 1 april
2022; op de Sociale kaart van de gemeente is de IST niet te vinden. Als men zoekt naar
'individuele studietoeslag' komt men één zinnetje tegen: 'mogelijk aan te vragen bij de
gemeente'. Waren de bedragen van de toeslagen hoger dan nu in de nota van B&W worden
voorgesteld? Met genoegen constateren wij dat de jongeren die een (hogere) studietoeslag
hebben ontvangen, deze behouden.
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Reactie:
Op grond van het overgangsrecht behouden jongeren de individuele studietoeslag zoals die
voor 1 april 2022 is toegekend. De hoogte van deze toeslag is vastgesteld op € 300 per
maand.
3. De participatieraad adviseert, naast scholen en een toegankelijke website, om door middel
van een folder bij huisartsen, fysio, Meerwaarde, het financieel café, stichting Leergeld meer
bekendheid te geven aan de IST. Daarenboven zou de gemeente door inschakeling van
ervaringsdeskundigen (8! in onze gemeente) meer inzicht kunnen verwerven over de
communicatie naar de doelgroep.
Reactie:
Een folder voor jongeren achten wij minder geschikt. De ervaring is dat jongeren folders niet
lezen en liever op digitale wijze worden geïnformeerd. Dit willen wij samen met de scholen
gaan doen. Jongeren die bekend zijn bij onze gemeente omdat zij een voorziening op de
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen informeren wij afzonderlijk
over de mogelijkheid om een individuele studietoeslag aan te vragen. Hiermee bereiken we
bijna alle jongeren in onze gemeente die mogelijk recht hebben op een individuele
studietoeslag.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken de
participatieraad nogmaals voor het advies en meedenken.
Hoogachtend,
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