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Aan de raad,
1. Inleiding
Het wetsvoorstel Breed Offensief, waarin de aangepaste studieregeling met een centrale normering
van de individuele studietoeslag (1ST) is opgenomen, is door de Tweede Kamer controversieel
verklaard. Het is aan de Tweede Kamer om na het aantreden van een nieuw kabinet een besluit te
nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. In de tussentijd doet de staatssecretaris
aan gemeenten de oproep om in de geest van de herziening van deze regeling de hoogte van de 1ST
vanaf de leeftijd van 21 jaar op 300 euro netto per maand vast te stellen. Voor studenten jonger dan
21 jaar kunnen gemeenten conform het toepasselijke jeugd-minimumloon een lager bedrag
hanteren.
Zeer waarschijnlijk worden de bedragen als zodanig aangepast dit met landelijke wetgeving per 1
april 2022. Met de wijziging vanaf 1 januari 2022 lopen we hier alvast op vooruit.
Deze nieuwe verordening maakt het mogelijk dat studenten, die door hun medische beperking
structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen, met gelijke kansen een studie
kunnen volgen en daarmee een betere kans maken op een baan.
2. Achtergrond
De voorgestelde aanpassing per 1 januari 2022.
Was:
Artikel 5.
1. De individuele studietoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden en vangt
aan op de eerste dag dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3,lid 1, van de
verordening wordt voldaan, maar niet eerder dan op de datum van het verzoek om een
individuele studietoeslag.
2. De individuele studietoeslag wordt als een bedrag uitbetaald en bedraagt+
a. C 1.200,00 voor een persoon van 18 jaar, 19 jaar of 20 \aar*
b. C 1.800,00 voor een persoon van 21 jaar en ouder.
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3.

De leeftijd op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de individuele
studietoeslag.
4. De in lid 2 vermelde bedragen worden elk jaar per 1 januari en wordt aangepast met het
percentage waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande
jaar is gestegen
Wordt:
1.

2.

De individuele studietoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden en vangt
aan op de eerste dag dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3, lid 1, van deze
verordening wordt voldaan, maar niet eerder dan op de datum van het verzoek om een
individuele studietoeslag.
De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald en bedraagt:
Leeftijd:

Verhouding jeugd WML
t.o.v. regulier WML

Netto bedragen p.m.

21 jaar en ouder

10096

C 300,00

20jaar

800Zo

C 240,00

19jaar

6096
5007o

C180,00

18jaar

ei 50,00

3.

De leeftijd op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de individuele
studietoeslag.
De in lid 2 vermelde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met het percentage
waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar is gestegen.
3. Overwegingen
De nieuwe verordening maakt het mogelijk dat studenten, die door hun medische beperking
structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen, met gelijke kansen een studie
kunnen volgen en daarmee een betere kans maken op een baan. Hoogstwaarschijnlijk zal dit met
ingang van 1 april 2022 met landelijke wetgeving geregeld zijn. Gelet op de kwetsbare positie van de
doelgroep is het van groot belang dat gemeente Steenbergen blijvend gaat investeren om de
doelgroep te bereiken. Met de afdeling communicatie zal in overleg regelmatig aandacht aan deze
regeling gegeven worden middels publicaties op de diverse kanalen van de gemeente. Met de ISD
Brabantse Wal zal in overleg aandacht worden gevraagd voor een vereenvoudiging van de
aanvragen van deze regeling.
4. Middelen
De regeling individuele studietoeslag is een open-eind regeling. Het betreft met gemiddeld 1
aanvraag per jaar om een beperkt aantal aanvragen. Nieuw beleid zou op basis van deze aantallen
geen noemenswaardige extra kosten meebrengen voor de gemeente Steenbergen. Wel moet er
rekening gehouden worden dat een verhoging en vereenvoudiging en meer publicaties een
aanzuigende werking kan hebben.
5. Duurzaamheid
De aanpassing in de verordening betekent dat studerende jongeren met een medische beperking
meer kans maken om de studie af te ronden met grotere kans op duurzame participatie aan de
samenleving.
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6. Risico's
Geen noemenswaardige risico's wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat een
verhoging en vereenvoudiging van aanvragen een aanzuigende werking kan hebben.
7. Communicatie/Aanpak
De beleidsregels zijn besproken met de cliëntenraad. Na besluitvorming zal de Verordening worden
bekendgemaakt door publicatie. De Verordening individuele studietoeslag 2022 wordt op
Overheid.nl gepubliceerd. De inwoners van de gemeente Steenbergen zullen door publicaties via de
gebruikelijke kanalen over de regeling ( en de wijziging) geïnformeerd worden.
8. Voorstel
1. De "Verordening individuele studietoeslag participatiewet 2015" per ingang van 1 januari 2022 in
te trekken;
2. De "Verordening tot eerste wijziging van de Verordening individuele studietoeslag participatiewet"
per 1 januari 2022 in te trekken;
3. De "Verordening Individuele studietoeslag 2022" als voorgelegd met terugwerkende kracht vast te
stellen per 1 januari 2022.

Hoogachtend,
X
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris^------------ dę burgemec
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