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Onderwerp

: Verordening individuele studietoeslag 2019

Voorgestelde beslissing:
1. De gemeenteraad stelt de verordening individuele studietoeslag gemeente Oude IJsselstreek 2019 vast.
2. De gemeenteraad trekt de verordening individuele studietoeslag gemeente Oude IJsselstreek 2016 in.
Aanleiding
In de gemeenteraad van Doetinchem is een motie aangenomen om de hoogte van de individuele studietoeslag te
verhogen. Samen met de andere gemeenten in de GR Laborijn probeert de gemeente Oude IJsselstreek zoveel
mogelijk tot harmonisering van beleid te komen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Als gevolg
hiervan leggen wij u het voorstel voor om de verordening individuele studietoeslag aan te passen.
Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Een
studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook
biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren
met een bijbaan.
De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt op dit moment €350 per zes maanden. Gebleken is dat dit
bedrag laag is gelet op de gemiddelde hoogte van €720 in Nederland.
Het college wil dat haar inwoners volwaardig deelnemen aan de samenleving. Deelnemen (participatie) van iedere
inwoner aan de samenleving betekent, dat er geen verschil wordt gemaakt op basis van talenten en beperkingen.
Dit geldt ook voor het behalen van een kwalificatie door onze inwoners met een arbeidshandicap naast een reguliere
baan. Bij de verdere uitwerking van onze inclusieagenda onderzoeken wij aanvullende mogelijkheden voor deze
doelgroep waar passend werk en studie in balans en vanzelfsprekend is. Vanuit dit oogpunt zien wij deze regeling als
een vangnet.
Wat wordt met beslissing bereikt
 De studietoeslag wordt van €350 per zes maanden verhoogd naar €720 per zes maanden.
 Het beleid omtrent en de hoogte van de studietoeslag is geharmoniseerd met de andere deelnemende
gemeenten in Laborijn.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 en 2.1
Een hogere studietoelage stimuleert mensen met een arbeidshandicap te gaan
studeren doordat in mindere mate gebruik gemaakt hoeft te worden van de leenmogelijkheid van de
studiefinanciering
Voor studenten die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te
verdienen, is het lastig om extra bij te verdienen. Als gevolg hiervan worden deze studenten, méér
dan anderen, gedwongen om voor hun levensonderhoud gebruik te maken van de (maximale)
leenmogelijkheid van de studiefinanciering. De verhoogde studietoeslag compenseert het verschil in
bijverdienvermogen voor deze groep studenten op passender wijze door aan te sluiten bij de
gemiddelde bijverdiensten van studenten zonder een beperking.
1.2 en 2.2

Harmonisering van beleid met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet
In het kader van een eenduidige uitvoering van de Participatiewet door Laborijn is het van belang om
verordeningen zoveel mogelijk te harmoniseren.

Kanttekeningen
a. Er zijn tekorten in het sociaal domein en de opdracht is om daarbinnen deze tekorten op te lossen. Een
verhoging van het bedrag voor de individuele studietoeslag past daar in eerste instantie niet bij.
Kosten, baten, dekking
In 2017 zijn 4 aanvragen ingediend bij Laborijn en toegekend. In 2018 is tot dusver 1 aanvraag ingediend en ook
toegekend. Het gebruik van de studietoeslag is dan ook beperkt.

De regeling wordt betaald vanuit het BUIG-budget. Door het geringe gebruik van de regeling is het budgettaire effect
van de verhoging minimaal.
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Personeel
Communicatie/participatie
Met Laborijn worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de regeling individuele studietoeslag onder de
aandacht van potentiële gebruikers gebracht wordt. Bedoeld om de regeling meer bekendheid te geven.
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