
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verordening tot wijziging van de verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020

Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020

Bijlage - Verordening tot wijziging verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
M. Hansens (beleidsadviseur) / 050 367 8946 / monique.hansens@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / 06 5546 5572 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Bij de bespreking van de gemeentebegroting 2022 afgelopen 10 november 2021 heeft u een motie 

aangenomen waarin is gevraagd een voorstel uit te werken waarbij de hoogte van de studietoeslag 

voor iedereen vanaf 18 jaar gelijk is en u in het voorjaar van 2022 hierover in te lichten. Onlangs 

heeft de Tweede Kamer (op 18 november 2021) de nieuwe wetgeving voor de ITS aangenomen. Dit 

betekent dat met ingang van 1 april 2022 deze wetgeving van kracht is. Om gehoor te geven aan de 

motie heeft het college u een voorstel gedaan tot wijziging van de verordening. Dit betekent dat met 

ingang van 1 januari 2022 tijdelijk een studietoeslag wordt toegekend van 300 euro voor studenten 

met een structurele medische beperking vanaf 18 jaar en ouder die niet kunnen bijverdienen naast 

en tijdens hun studie.

U wordt gevraagd te besluiten:

- 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;

- Dit besluit bekend te maken via www.overheid.nl

Vermeld op LTA?
X Ja - Item nr. 2022-189

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-individuele-studietoeslag-Participatiewet-2020#openinfo
mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:monique.hansens@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-individuele-studietoeslag-Participatiewet-2020.pdf


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00/M-06-

Student-Stad-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-ChristenUnie-100-en-Stadspartij-Individuele-

Studietoeslag-IST

https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-06-IST-S-S-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-

D66-CU-100-en-Stadspartij.pdf

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Mogelijk tot het stellen van een vraag of het maken van een opmerking tijdens de sessie over 

conformstukken. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00/M-06-Student-Stad-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-ChristenUnie-100-en-Stadspartij-Individuele-Studietoeslag-IST
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00/M-06-Student-Stad-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-ChristenUnie-100-en-Stadspartij-Individuele-Studietoeslag-IST
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00/M-06-Student-Stad-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-ChristenUnie-100-en-Stadspartij-Individuele-Studietoeslag-IST
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-06-IST-S-S-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-CU-100-en-Stadspartij.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-06-IST-S-S-GroenLinks-PvdA-SP-PvdD-D66-CU-100-en-Stadspartij.pdf
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