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Aanleiding
Naar aanleiding van het artikel ‘Studenten met beperking krijgen nauwelijks toelage van
gemeente’ van 18 december 2018 (nos.nl) is in de raad van 19 december 2018 gevraagd naar de
stand van zaken in Heemstede.
Individuele Studietoeslag
De regeling waar het hier om gaat is de ‘Individuele Studietoeslag’ (IST). De Individuele
Studietoeslag bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor studenten en scholieren met een
arbeidsbeperking, omdat het voor hen lastig kan zijn een bijbaan te hebben naast hun studie. Zij
kunnen onder voorwaarden via de gemeente een toeslag krijgen. Gemeenten stellen hiervoor
een verordening op en bepalen de hoogte en de duur van de studietoeslag. De juridische
grondslag is artikel 8, lid 1 en 3 en artikel 36b van de Participatiewet.
Bedragen
In Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem zijn de
verordeningen Individuele Studietoeslag in 2017 aangepast (verseonnummer: 685724). Omdat
de toeslagen toen relatief laag waren en er nauwelijks gebruik van werd gemaakt is in de regio
afgesproken de bedragen te verhogen. Voor een alleenstaande student zonder kinderen
bedraagt de huidige toeslag € 2.704 per kalenderjaar (prijspeil 2018). Dit bedrag is gebaseerd op
de verwachte gemiste verdiencapaciteit. In 2017 is in Heemstede aan één persoon een
Individuele Studietoeslag verstrekt en in 2018 ook.
Communicatie
Aan het bestaan van de IST wordt bekendheid gegeven via de website van de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken (IASZ) en via de folder ‘Hulp bij een laag inkomen’. De verordening is te
vinden op overheid.nl en destijds bekend gemaakt in het lokale weekblad.
Tot slot
Het is voor gemeenten lastig om de regeling onder de aandacht van de doelgroep te brengen,
omdat de doelgroep niet automatisch bij gemeenten bekend is. Wij juichen het voornemen van
staatssecretaris van der Ark om de regeling aan te passen, ten einde de effectiviteit van de
regeling én het bereik van de doelgroep te vergroten, dan ook toe (zie: aanbiedingsbrief ISZW
rapport evaluatie individuele studietoeslag in de Participatiewet, 18-12-2018).
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