
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020     

Steller/telnr.  M. Hansens/ 8946    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Isabelle Diks   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

 
De raad besluit 

 

        I.  de Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 vast te stellen, 

             in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari  

             2022; 

       II.  dit besluit bekend te maken via www.overheid.nl. 

 
 

  

 

 Samenvatting     

Bij de bespreking van de gemeentebegroting 2022 afgelopen 10 november 2021 heeft uw raad een motie aangenomen 

waarin u ons vraagt een voorstel uit te werken waarbij de hoogte van de studietoeslag voor iedereen vanaf 18 jaar gelijk 

is en uw raad in het voorjaar van 2022 hierover in te lichten. Onlangs heeft de tweede kamer (op 18 november 2021) de 

nieuwe wetgeving voor de IST aangenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 april 2022 deze wetgeving van kracht 

is. Om gehoor te geven aan uw motie hebben wij u een voorstel gedaan tot wijziging van de verordening. Dit betekent 

dat we met ingang van 1 januari 2022 tijdelijk een studietoeslag toekennen van 300 euro voor studenten met een 

structurele medische beperking vanaf 18 jaar en ouder die niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Uw raad heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2022 een motie aangenomen waarin u ons vraagt om een 

voorstel uit te werken waarbij de hoogte van de studietoeslag voor iedereen vanaf 18 jaar gelijk is en uw raad hierover in 

het voorjaar 2022 in te lichten. Aangezien de nieuwe wetgeving met ingang van 1 april 2022 in gaat en we uw raad 

tegemoet willen komen, hebben wij een voorstel voor wijziging van de verordening opgesteld. Dit betekent dat we met 

ingang van 1 januari 2022 een studietoeslag toekennen van 300 euro voor studenten met een structurele medische 

beperking vanaf 18 jaar en ouder die niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie. Hoewel de wet wijzigt met 

ingang van 1 april 2022, blijft echter op grond van het overgangsrecht het bedrag van 300 euro voor de leeftijdsgroep 18 

t/m 20 jaar doorlopen tot de beschikking die gold voor 1 april 2022 eindigt. Dit geldt alleen voor de ‘oude’ gevallen. 

Studenten die na 31 maart 2022 een aanvraag indienen, krijgen direct te maken met de nieuwe wettelijke bedragen. Dus 

vanaf 1 april 2022 wijzigt de wet en worden de bedragen weer gedifferentieerd en wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar en 

ouder losgelaten. De gemeente heeft dan niet meer de vrijheid om zelf de bedragen vast te stellen voor nieuwe gevallen. 

Voor oude gevallen geldt het overgangsrecht. Afhankelijk tot wanneer de beschikking loopt kan de hogere toeslag tot 

maximaal eind september 2022 doorlopen.  
 

 
Kader     

Participatiewet artikel 8 eerste lid onderdeel c en derde lid en artikel 36b. Op 18 november 2021 door de Tweede Kamer 

aangenomen Verzamelwet SZW 2022 en amendement van Maatoug en Gijs van Dijk over de studietoeslag (Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2020 – 2022, 35 897, nr. 14) 
 

 
Argumenten en afwegingen     

Uw raad heeft een motie aangenomen om een voorstel uit te werken waarbij de toeslag voor iedereen vanaf 18 jaar 

gelijk is. Vanaf 1 april 2022 treedt de nieuwe wet in werking. In de nieuwe wetgeving is overgangsrecht vastgesteld. 

Hierdoor kunnen studenten met een structucturele medische beperking van 18 t/ 20 jaar tot dat hun beschikking af loopt 

in aanmerking komen voor dit hogere bedrag. We hebben niet gewacht om met een voorstel te komen, dat zou te laat 

zijn. Daarom hebben wij direct een voorstel voor wijziging van de verordening opgesteld. Verder zullen we de 

betrokkenen goed informeren dat het om een tijdelijke situatie gaat. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De IST biedt een financiële ondersteuning aan studenten vanaf 18 jaar met een medische beperking voor het niet in staat 

zijn naast hun studie bij te verdienen. Door de leeftijdsdiferentiatie los te laten ontvangt deze (kwetsbare) groep van 18 

jaar en ouder tijdelijk een extra financiële steun in de rug. Ondanks het korte tijdsbestek waarin we het voorstel tot 

wijziging van de verordening hebben moeten maken, hebben wij de Clientenraad toch nog mee kunnen nemen over 

verhoging van de bedragen in de gewijzigde verordening. Aangezien het om een verhoging gaat voor een kwetsbare 

doelgroep kunnen zij zich hierin vinden. 
 
Financiële consequenties     

Vanaf 18 jaar zullen de bedragen gelijk worden getrokken naar 300 euro.  

Op basis van het aantal verstrekkingen aan studenten jonger dan 21 jaar in 2021 is berekend dat de extra kosten 

uitkomen op ongeveer € 30 duizend.  Deze kunnen worden gedekt binnen het beschikbare budget voor de IST in 2022. 
 
Overige consequenties     

In de communicatie naar de betrokken mensen zullen we duidelijk maken dat dit gaat om een tijdelijke regeling omdat 

de nieuwe wetgeving per 1 april 2022 in gaat. De bedragen zullen dan weer teruggedraaid worden behalve voor de oude 

gevallen dien nog van het overgangsrecht gebruik kunnen maken tot maximaal eind september 2022, zolang hun 

beschikking doorloopt. De studietoeslag wordt namelijk telkens voor 6 maanden toegekend. Daarna vallen zij ook onder 

de nieuwe wetgeving. 

 

Het tijdelijk gelijktrekken van de bedragen in de verordeningen geldt voor studenten van 18-20 jaar (met een medische 

beperking). Het loslaten van de leeftijdsgrens is niet mogelijk omdat er nu geen wettelijke grondslag is om dit te doen. 
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Met de invoering van de nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2022 is deze grondslag er wel en zal de leeftijdsgrens worden 

losgelaten. De IST kan dan vanaf 15 jaar en ouder worden aangevraagd, mits wordt voldaan aan de wettelijke 

voorwaarden. Wij schatten op dit moment in dat het om een relatief kleine groep zal gaan.  

 

Tevens zullen we als gevolg van de nieuwe wetgeving de nieuwe regeling van de IST onder de aandacht brengen van de 

oude en de nieuwe doelgroep (ivm loslaten leeftijdsgrens). 
 
Vervolg     

Met ingang van 1 april 2022 treedt de nieuwe wetgeving voor de IST in werking voor nieuwe gevallen. Oude gevallen 

kunnen nog gebruik maken van het overgangsrecht. Deze verordening komt dan te vervallen. 
 
Lange Termijn Agenda     

n.v.t. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


