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III.

individuele studietoeslag Participatiewet 2020 vast te stellen;
in werking te laten treden met ingang van de dag na die van bekendmaking en terug te laten
werken tot en met 1 september 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening individuele
studietoeslag Participatiewet 2015;
dit besluit bekend te maken via www.overheid.nl.

Samenvatting

Eind vorig jaar hebben wij uw raad in onze brief 'Plan extra inzet scholing en Participatie 2020' geinformeerd over ons
voornemen het normbedrag voor de IST te verhogen vanaf 1 september 2020 naar € 300,- . Hiermee lopen we vooruit
op aankomende wetgeving. Uit latere informatie in de nota van wijziging van de staatssecretaris wordt duidelijk dat in
ieder geval rekening gehouden zal worden met de leeftijd van de aanvrager. De individuele studietoeslag is een
compensatie voor de student met een stucturele medische beperking voor het niet in staat zijn van het verwerven van
inkomsten tijdens de studie. Door het uitbetalen van de IST ontvangt de student een financiele ondersteuning waardoor
hij of zij gestimuleerd wordt door te leren en daarmee de kansen op arbeidsmarkt vergroot.

B&W-besluit d.d.: 3 november 2020

Afgehandeld en naar archief
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Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In onze brief van 29 november 2019 hebben wij u geinformeerd over ons voornemen om vooruitlopend op de nieuwe
wetgeving rondom de individuele studietoeslag met ingang van het nieuwe schooljaar, dus per 1 september 2020, het
normbedrag vast te stellen op 300 euro. Dit bedrag is bedoeld voor een student met een structurele medische beperking
van 21 jaar en ouder. Studenten met een beperking die jonger zijn ontvangen gedifferentieerd minder conform het
Ontwerpbesluit loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.
Kader

De opdracht aan uw raad om een nieuwe verordening vast te stellen inzake studietoeslag vloeit voort uit artikel 8 eerste
lid onderdeel c en derde lid van de Participatiewet.
Argumenten en afwegingen

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving in het kader van ‘Breed Offensief’van het ministerie van SZW willen we
studenten met een structurele medische beperking de nieuwe normbedragen gaan uitbetalen. Het normbedrag wordt
gesteld op 300 euro voor studenten van 21 jaar en ouder. Studenten die jonger zijn ontvangen gedifferentieerd minder.
De gedifferentieerde normbedragen zijn berekend en kenbaar gemaakt in het ontwerpbesluit loonkostensubsidie en
normbedragen studietoeslag (07-07-2020) die wij bij de internetconsultatie hebben ontvangen.
De IST is opgenomen in de Participatiewet en is een vorm van bijzondere bijstand. De raad bepaalt de hoogte van de
studietoeslag.
De oude (uitbetaalde) bedragen per maand zijn per leeftijdscategorie als volgt:
• 21 jaar en ouder: € 217,00
• 20 jaar: € 174,00
• 19 jaar: € 130,00
• 18 jaar: € 109,00
Vooruit lopend op nieuwe wetgeving willen wij met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 de hoogte van de
studietoeslag per maand naar boven bijstellen:
• 21 jaar en ouder: € 300,• 20 jaar: € 240,• 19 jaar: € 180,• 18 jaar: € 150,-

Maatschappelijk draagvlak en participatie

We hebben de verordening naar de Cliëntenraad gestuurd. De Cliëntenraad heeft aangegeven in te stemmen met de
toegepaste wijzigingen in de IST verordening. U heeft hier inmiddels op 7 oktober een afschrift van ontvangen (CRA
2020-11).
Tevens is de verordening van de voormalige gemeente Groningen begin 2019 al geldend verklaard onder gelijktijdige
intrekking van de verordeningen van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. Het betreft hier dus een nieuwe
verordening.
Financiële consequenties

Wij hebben in 2020 rekening gehouden met deze verhoging van de IST bedragen. In de brief aan de raad Plan extra inzet
scholing en participatie 2020 hebben we aangegeven dat er meer middelen (505.000 euro) zijn gereseveerd voor
studenten met een beperking.
Voor 2021 geldt dat we inschatten het totale bedrag dat we beschikbaar hebben voor de IST, hiervoor in te zetten.
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Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg

Deze verordening is tijdelijk en ter overbrugging totdat de nieuwe wetgeving van kracht is. De beoogde datum voor de
inwerkingtreding is 1 juli 2021.
Lange Termijn Agenda

Vooralsnog is de beoogde inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2021. Zodra de nieuwe wet van kracht is zullen we de
oude verordening intrekken.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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