
BM2005491

gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: De Verordening tot 1 e wijziging van de Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet

Steenbergen; 27 oktober 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
De individuele studietoeslag (1ST) is een landelijke regeling die lokaal wordt uitgevoerd. De 1ST geldt 
als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat 
zijn om naast hun studie bij te verdienen. Per 1 januari 2020 is vooruitlopend op bredere herziening 
van de Individuele studietoeslag (1ST) het criterium 'niet in staat zijn het WML te verdienen' in artikel 
36b van de Participatiewet aangepast in 'door een structurele medische beperking tijdens de studie 
geen inkomsten kan verwerven'. Om het recht op de 1ST vast te kunnen stellen maakten we tot 1 
januari 2020 gebruik van een medische beoordeling door UWV. UWV heeft echter aangegeven deze 
beoordelingen niet meer te kunnen verrichten. In tegenstelling tot bij het oude criterium "niet in 
staat zijn het WML te verdienen", heeft het college bij het nieuwe/huidige criterium namelijk 
beoordelingsruimte om het recht op een 1ST vast te stellen. De nieuwe bepaling maakt het mogelijk 
om meer nadruk op individueel maatwerk te leggen door bijvoorbeeld te kijken naar de persoonlijke 
omstandigheden van de belanghebbende zoals bijvoorbeeld de studiebelasting, aankleedtijd, 
reistijd et cetera.

2. Achtergrond
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Meer nadruk op individueel maatwerk en de mogelijkheid om bij een andere partij dan het UWV 
onafhankelijke medische beoordeling op te vragen, nu het UWV aangegeven heeft dat niet langer te 
kunnen verrichten.

De nieuwe bepaling in de verordening maakt het mogelijk om meer nadruk op individueel maatwerk 
te leggen door bijvoorbeeld te kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende 
zoals bijvoorbeeld de studiebelasting, aankleedtijd, reistijd et cetera. Daarnaast was in de vorige 
verordening aangegeven dat we advies inwonnen bij het UWV. UWV heeft echter aangegeven deze 
beoordelingen niet meer te kunnen verrichten. In de nieuwe verordening is daarom gewijzigd dat er 
extern advies ingewonnen wordt, waarmee de partij waar advies wordt gevraagd niet bij 
verordening vastligt. Verder is een formele medische beoordeling door een onafhankelijke medische 
beoordelaar geen noodzakelijke voorwaarde, indien het college in individuele gevallen, aan de hand 
van eigen waarneming, reeds bij het college aanwezige gegevens, of door de belanghebbende 
verstrekte gegevens zelf in staat is te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de 
studietoeslag. Uiteraard blijft het college gebonden aan de criteria die de wet stelt.
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Eveneens moet het college de benodigde zorgvuldigheid betrachten bij het nemen van het besluit 
tot toekenning van de studietoeslag. Het behoort bovendien tot de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van het college om in voorkomende gevallen te besluiten dat onafhankelijk 
medisch advies nodig is teneinde de structurele medische beperking objectief vast te stellen.

3. Overwegingen
Alternatief zou zijn om nu niet een wijzigingsverordening vast te stellen, maar een compleet nieuwe 
verordening en de huidige in te trekken. Voorstel is om nu wél een wijzigingsverordening vast te 
stellen en wanneer na de bredere herziening (verwachting 1 juli 2021) de landelijke wetswijziging 
heeft plaatsgevonden, om dan een compleet nieuwe verordening vast te stellen en de oude in te 
trekken.

4. Middelen
De regeling individuele studietoeslag is een open-eind regeling. Hieronder zijn de kosten 
weergegeven van de afgelopen járen. Zoals uit de bedragen op te maken valt, gaat het om een 
beperkt aantal aanvragen per jaar welke volledig worden gedekt vanuit het participatiebudget

2019 CO 
2018 C 3.718 
2017 C 8.602

5. Risico's 
N.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
De verordening wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt, door deze te 
publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Na besluitvorming zal de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Brabatse Wal hiervan op de hoogte worden gesteld.

7. Voorstel
De Verordening tot 1 e wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet vast te 
stellen

Hoogachtend,
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