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Verordening individuele studietoeslag 
gemeente Doetinchem 2018 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 vast te stellen. 
 
Context 
Op 18 mei 2018 hebt u een motie aangenomen met betrekking tot de individuele studietoeslag 
voor studenten met een arbeidsbeperking (bijlage 1). 
 
Voor studenten met een arbeidsbeperking 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. 
 
In de motie werd geconstateerd dat het huidige bedrag van de individuele studietoeslag te laag 
is en verhoogd zou moeten worden naar 120 euro per maand. Dit is de gemiddelde hoogte in 
Nederland. 
 
Beoogd effect 
Met het verhogen van de individuele studietoeslag geven we mensen met een arbeidshandicap 
een extra steuntje in de rug als het gaat om studeren. Dit vergroot de participatie van mensen 
met een arbeidshandicap. 
 
Argumenten 
1.1. Hiermee sluiten we aan bij de inhoud van de aangenomen motie 
De hoogte van de individuele studietoeslag wordt verhoogd naar 120 euro per maand. In de 
huidige verordening is de hoogte 350 euro per half jaar. Deze wijziging is opgenomen in de 
nieuwe Verordening Individuele studietoeslag 2018 (bijlage 2). 
 
1.2. Met de gemeenten GR Laborijn heeft afstemming plaatsgevonden over harmonisering van 

het beleid rondom de individuele studietoeslag 
De gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Aalten hebben de intentie uitgesproken om 
dezelfde voorgestelde hoogte van de studietoeslag te hanteren. Op deze manier vindt er 
harmonisatie van beleid plaats. 
 
1.3 De sociale raad kan zich vinden in het voorstel de hoogte van individuele toeslag te 
verhogen 
De nieuwe conceptverordening is besproken in de vergadering van de sociale raad op 
13 september 2018. Op 3 oktober is schriftelijk advies uitgebracht door de sociale raad 
(bijlage 3). In dit advies spreekt de sociale raad ingenomen te zijn met het voorstel om deze 
regeling ruimhartiger toe te passen. Daarnaast zijn enkele toelichtende vragen gesteld, die in 
bijgevoegde brief (bijlage 4) zijn beantwoord. 
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De sociale raad vraagt de verordening per terugwerkende kracht vast te stellen, zodat de 
studenten die dit jaar gebruikmaken van deze regeling gebruik kunnen maken van de 
voorgenomen tegemoetkoming. Het voorstel is dit advies over te nemen. Het betreft voor 2018 
drie personen die recht hebben op een studietoeslag. De ingangsdatum van deze verordening 
wordt 1 januari 2018. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de individuele studietoeslag 
Uit de praktijk blijkt dat er tot nu toe weinig gebruik is gemaakt van de individuele 
studietoeslag. In 2016 en in 2017 zijn er in elk jaar drie aanvragen gedaan, en drie aanvragen 
toegekend. Omdat het gebruik minimaal is, is het voorstel in te zetten op meer publiciteit om de 
regeling onder deze jongeren onder de aandacht te brengen. In afstemming met communicatie 
gaan we dit oppakken. 
 
Financiën 
De individuele studietoeslag wordt gefinancierd uit de bijzondere bijstand. 
 
Vervolg 
Laborijn wordt geïnformeerd over de gewijzigde verordening en gevraagd dit conform uit te 
voeren. De Verordening individuele studietoeslag 2018 wordt volgens de gebruikelijke 
procedure gepubliceerd. 
 
Bijlagen 
1. Motie 
2. Verordening individuele studietoeslag Gemeente Doetinchem 2018 
3. Advies sociale raad 
4. Antwoordbrief sociale raad 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening individuele 
studietoeslag gemeente Doetinchem 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2018 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 20 december 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


