
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, 

 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2015; 
 
gelet op artikel 8, eerste l id, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet; 
 
gezien het advies van de Adviesraad Sociaal Domein; 
 
 
b e s l u i  t : 
 
 
vast te stellen de 
 
Verordening individuele studietoeslag Haren 2015 
 
 
Artikel 1 Begrippen  
Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden 
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet 
bestuursrecht en de Gemeentewet. 
 
Artikel 2 Indienen verzoek 
1.  Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste l id van de Participatiewet wordt 

ingediend middels een door het college vastgesteld formulier. 
2.  De aanspraak op een individuele studietoeslag ontstaat niet eerder dan per eerste 

dag van de maand van waarin de aanvraag is ingediend. 
3.  Het college kan bij het beoordelen van vervolgrechten ambtshalve beslissen. 
 
Artikel 3 Doelgroep 
Het college beoordeelt of een persoon met arbeid is staat is tot het verdienen van het 
wetteli jk minimumloon. Indien het college hier onvoldoende zicht op heeft, wordt 
advies aan een arbeidsdeskundige gevraagd. 
 
Artikel 4 Toekenning en verstrekking 
1.  Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor 12 maanden en in 12 geli jke, 

maandelijkse termijnen betaalbaar gesteld. 
2.  Een toeslag als bedoeld in het eerste l id wordt verstrekt zolang de 

belanghebbende recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet 
Studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van 
hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 

3.  De individuele studietoeslag wordt voor maximaal vier jaar verstrekt. 
 
Artikel 5 Hoogte individuele studietoeslag 
1.  Een individuele studietoeslag bedraagt € 100,00 per maand. 
2.  Het bedrag genoemd in het eerste l id wordt jaarli jks geïndexeerd conform de 

ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.  
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Artikel 6  Uitbetaling individuele studietoeslag 
1.  De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald. 
2.  Indien de studie wordt gestaakt wordt de individuele studietoeslag beëindigd per 

datum einde studiefinanciering. 
 
Artikel 7 Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen een bepaling of bepalingen bij of krachtens 
deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien toepassing 
daarvan leidt tot onbil l i jkheid van overwegende aard. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 
1.  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 

Haren 2015. 
 
Haren, 30 maart 2015 

de raad voornoemd, 

 

O.E. de Vries, 
griff ier 

 J.G. Vlietstra, 
voorzitter 

 


