
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 maart 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 maart 2015 

Nummer : 15 

Onderwerp : Vaststell ing verordening individuele studietoeslag Haren 
2015 

Bijlage(n) : 1.  Verordening individuele studietoeslag Haren 2015 met 
toelichting 

2.  Advies van Adviesraad sociaal domein 

   

   

   

   

Samenvatting : Door inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 
2015 komt er een nieuwe regeling nl. individuele studietoe-
slag. Hiervoor dient een nieuwe verordening te worden 
vastgesteld. 

   

Voorgestelde beslissing : De Verordening individuele studietoeslag Haren 2015 vast 
te stellen met ingang van 1 januari 2015. 
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Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In deze wet is – middels een amen-
dement – een nieuwe regeling ingevoerd: de studietoeslag. Deze regeling zat voordien in de 
Wajong en had tot doel jongeren met een arbeidshandicap, behorende tot de doelgroep van 
de Wajong, te stimuleren om naar school te gaan c.q. een studie te volgen. Via een studie 
kunnen mensen hun kennis vergroten. Ook is een diploma een bewijs tegenover werkgevers 
dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. Zeker dit laatste is belangrijk voor 
mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers zijn vaak huiverig om hen in dienst te ne-
men. De drempel om een contract aan te bieden is lager als een werkgever ziet dat iemand 
met succes een studie heeft afgerond. Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra 
steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een 
stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Ook biedt het een financiële compen-
satie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeili jk is om de studie te combineren met 
een bijbaan. 
 
Omdat een groot deel van de doelgroep van de Wajong na 1 januari 2015 onder de Partic i-
patiewet valt is de mogelijkheid tot het verstrekken van een studietoeslag nu ook in de Par-
ticipatiewet opgenomen.  
 
Uit pragmatische overwegingen is besloten de uitvoering van deze verordening eenvoudig te 
houden. De regeling is bedoeld voor studenten. Dat is een doelgroep die niet bij ons bekend 
is; niet in de uitkeringen (zij zijn immers niet werkloos) en niet in het participatiefonds (stu-
denten zijn uitgesloten van dit fonds). Voor de bepaling van de doelgroep dient per aan-
vraag afzonderli jk advies te worden aangevraagd bij een arbeidsdeskundige. Hierin wordt 
gebruik gemaakt van de arbeidsdeskundige die voor de reïntegratie de doelgroep voor de 
loonkostensubsidie beoordeelt. De uitbetaling vindt maandelijks plaats. Dit betekent ook 
deze doelgroep maandelijks een rechtmatigheidsonderzoeksformulier dient in te leveren. 
Deze verplichting vloeit rechtstreeks voort uit de wet en is om deze reden niet in de veror-
dening opgenomen. Voor de hoogte van de bijdrage is aangesloten bij de bedragen van de 
ons omringende gemeenten. Hiervoor is met name gekozen met het oog op de doelgroep; 
studenten leven in een intergemeenteli jk verband. 
 
Haren, 11 februari 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 
 


