
Memo 

Aan: gemeenteraad 

Cc:  

Van: Wethouder de heer P. van de Wardt 

Datum: 6 december 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: Beantwoording vragen CDA en Lokaal Belang over de verordening individuele  
studietoeslag 2019 

 

 
De verordening individuele studietoeslag gemeente Oude IJsselstreek 2019 wordt besluitvormend 
behandeld in uw raadsvergadering van 13 december 2018.  
 
Op vrijdag 23 november heeft het college van burgemeester en wethouders vragen ontvangen van het 
CDA over de verordening individuele studietoeslag. Op dinsdag 27 november hebben wij ook vragen 
ontvangen van de fractie van Lokaal Belang. In deze memo gaan wij op volgorde van binnenkomst in 
op deze vragen. 
 
Vraag 1: 
Wat is de reden van de geringe inzet van deze regeling tot nu toe? 
 
Antwoord vraag 1: 
Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag geldt dat de student minimaal 18 jaar is, 
geen vermogen heeft en geen recht heeft op studiefinanciering. Ook geldt als voorwaarde dat het 
moet gaan om een persoon van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel arbeidsparticipatie heeft. Dit betekent dat er veel 
voorwaarden zijn. De doelgroep is hierdoor zeer klein.  
 
Ook is de bekendheid van de regeling niet groot. Dit heeft de landelijke overheid ook geconstateerd. 
De landelijke overheid onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het beter onder de aandacht 
brengen van de individuele studietoeslag onder scholieren en studenten met een arbeidsbeperking. 
Dit is voor de individuele gemeente en Laborijn lastig, aangezien de doelgroep niet bekend is. De 
aanvragers hebben geen uitkering bij Laborijn.  
 
Vraag 2:  
Wat gebeurt er als de aanvrager voortijdig met de opleiding stopt? 
 
Antwoord vraag 2: 
Een persoon moet op de datum van de aanvraag voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
Participatiewet. Als een persoon op enig moment na de aanvraag niet meer voldoet heeft dat geen 
gevolgen voor het recht op een individuele studietoeslag. Dit betekent dat het dus kan voorkomen dat 
een persoon geen recht op studiefinanciering meer heeft, maar wel nog recht heeft op uitbetaling van 
een eerder toegekende individuele studietoeslag aangezien uitsluitend de situatie op de datum van 
aanvraag bepalend is. Bovendien is er geen grondslag voor terugvordering. Het terugvorderen van 
betaalde studietoeslag is niet mogelijk. 
 
Vraag 3: 
Hoe vaak mag de aanvrager een aanvraag doen? Na 6 maanden mag dit opnieuw, maar is er een 
restrictie aan de hoeveelheid aanvragen die gedaan mag worden? 
 
Antwoord vraag 3: 
Een aanvrager kan net zo vaak een aanvraag doen zolang hij of zij aannemelijk kan maken recht te 
hebben op studiefinanciering. Bijvoorbeeld door het overleggen van een beschikking van Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO).  
 



 
 
Vraag 4: 
Hoe groot is jaarlijks de doelgroep in de Gemeente Oude IJsselstreek die gebruik kan maken van 
deze regeling? 
 
Antwoord vraag 4: 
Tot en met 2014 werd de Wajong Studieregeling uitgevoerd door het Uitkeringsinstituut 
Werknemersverzekering (UWV). Wij hebben geprobeerd inzichtelijk te maken hoe groot de doelgroep 
in potentie is, zo hebben wij ook uw vraag opgevat. Op basis van navraag weten wij daarom dat 
landelijk 10.000 mensen gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Het aantal gebruikers per 
individuele gemeente is echter niet geregistreerd en daarom niet bekend.  
 
Vraag 5: 
Hoe bereiken we deze doelgroep? 
 
Antwoord vraag 5 
Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1.  
 
Vraag 6: 
Wat is de rol van het onderwijs hierin? 
 
Antwoord vraag 6 
Het onderwijs informeert en verwijst door naar Laborijn voor vragen en informatie. Wij hebben op dit 
moment goede ervaringen en constateren op basis van de doorverwijzingen dat het onderwijs zich 
hierop heeft georganiseerd.  
 
Vraag 7: 
Wat is de rol van Laborijn hierin? 
 
Antwoord vraag 7: 
Laborijn informeert de doelgroep en haar partners over de mogelijkheden van een studietoeslag. 
Wanneer een aanvraag wordt ingediend toetst Laborijn aan de kaders die vanuit de wet zijn 
meegegeven en neemt een besluit.  
 
Ten aanzien van het bereiken van de doelgroep blijft het lastig, aangezien de doelgroep niet bekend 
is. De doelgroep waar we het hier over hebben ontvangt geen uitkering. Laborijn brengt de regeling 
onder de aandacht op de website en gaat actiever informeren.  
 
Vraag 8: 
Op welke wijze werkt onderwijs en Laborijn hier samen? 
 
Antwoord vraag 8: 
Laborijn en het onderwijs werken samen bij het informeren en doorverwijzen. Het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent de grote onbekendheid bij deze regeling onder de 
doelgroep en start daarom een campagne om inwoners die in aanmerking kunnen komen voor een 
studietoeslag te informeren. 
 
 
 
 


