
Wijziging Verordening individuele studietoeslag 
gemeente Doetinchem 2018 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: I. Jansen 
 telefoonnummer: 373 845 
 e-mailadres: i.jansen@doetinchem.nl 

 
Te besluiten om: 
Artikel 5, lid1 van de Verordening individuele studietoeslag 2018 met ingang van 1 januari 2022 
te wijzigen in: 
 
Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag  
1. Een individuele studietoeslag bedraagt voor personen: 

21 jaar en ouder:  € 300 

20 jaar     € 240 

19 jaar     € 180 

18 jaar      € 150 

 
Inleiding 
Op 20 december 2018 hebt u de Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 
2018 vastgesteld. Deze studietoeslag is bedoeld voor studenten met een arbeidsbeperking. 
Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. 
Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een 
studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze 
groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan 
Het wetsvoorstel Breed Offensief, waarin de aangepaste studieregeling met een centrale 
normering van de studietoeslag is opgenomen, is vanwege de demissionaire status van het 
kabinet op 13 april 2021 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Op dit moment is de 
beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2022. Dit wetsvoorstel wijkt af van onze 
huidige verordening. De VNG en de staatssecretaris hebben een oproep aan gemeenten gedaan 
om alvast te anticiperen op het wetsvoorstel. 
 
Argumenten 
1.1. Mensen met een arbeidshandicap worden gestimuleerd om een studie te volgen zodat de 

kans op participatie wordt vergroot. 
De studietoeslag op basis van de huidige verordening bedraagt € 120 per maand.  
Met het verhogen van de individuele studietoeslag geven we mensen met een arbeidshandicap 
een extra steun in de rug als het gaat om studeren. Dit vergroot de participatie van mensen met 
een arbeidshandicap. 
 
De wijziging houdt in dat de individuele studietoeslag vanaf de leeftijd van 21 jaar 300 euro per 
maand wordt. Voor studenten jonger dan 21 jaar wordt conform het toepasselijke jeugd-
minimumloon een lager bedrag gehanteerd. De bijdragen individuele studietoeslag worden in 
artikel 5, lid 1 van de verordening conform onderstaande tabel aangepast. 
 
Voorstel bedragen individuele studietoeslag per leeftijdscategorie per maand 

Leeftijd in jaren Verhouding jeugd wettelijk minimum 
loon t.o.v. regulier wettelijk 
minimumloon 

Nettobedragen studietoeslag 
per maand 

21 jaar en ouder 100% € 300 

20 80% € 240 

19 60% € 180 

18 50% € 150 

 
  



1.2. Met de gemeenten GR Laborijn heeft afstemming plaatsgevonden over harmonisering van 
het beleid rondom de individuele studietoeslag. 

De gemeente Aalten heeft de intentie uitgesproken om dezelfde voorgestelde hoogte van de 
studietoeslag te hanteren. Op deze manier vindt er harmonisatie van beleid plaats. 
 
Financiën 
De individuele studietoeslag wordt uitgevoerd door Laborijn en wordt ten laste gebracht van 
het budget bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is een openeinderegeling en het 
benodigde budget kan jaarlijks fluctueren. Bij de invoering van de Participatiewet zijn de 
gemeenten hiervoor gecompenseerd (op macroniveau 35 miljoen). Op basis van de huidige 
(laatste) ervaringsgegevens is de verwachting dat de meerkosten binnen het budget 
opgevangen kunnen worden. De effecten worden betrokken bij de planning & control-
documenten van Laborijn. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Met deze wijziging wordt vooruitgelopen op het wetsvoorstel Breed Offensief. 
Op dit moment is de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2022. Met deze 
wijziging geven wij gehoor aan de oproep van de VNG en de staatssecretaris om alvast te 
anticiperen op het wetsvoorstel.  
 
Vervolg 
Laborijn wordt geïnformeerd over de gewijzigde verordening en gevraagd dit conform uit te 
voeren. De Verordening individuele studietoeslag 2022 wordt volgens de gebruikelijke 
procedure gepubliceerd. 
 
 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 


