
 

 
 
 
Betreft: Advies wijziging Individuele Studietoeslag 
 
 
 
Meierijstad, 1 september 2020 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de aanstaande wijziging, per 1 januari 2021, van de Individuele 
studietoeslag heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies 
gevraagd. 
De Kennisgroepen Participatie/Migratie en Jeugd en Onderwijs hebben de wijziging 
van de Individuele studietoeslag besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter 
bespreking voorgelegd aan de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 31 augustus 
2020 
 
Aanleiding 
 
Veel studenten met een beperking zijn niet of nauwelijks in staat om bij te verdienen 
om zo hun studie(mede) te kunnen betalen. De drempel om bij te lenen voor de studie 
is voor deze groep een stuk hoger dan voor veel andere studenten. Op dit moment 
verschilt de hoogte van de toeslag per gemeente en is er sprake van onderbenutting. 
Per 1 januari 2021 wijzigt de individuele studietoeslag.  
 
 
Algemene opmerkingen 
-de regeling komt voort uit een landelijke wijziging. 
-de wijzigingen hebben betrekking op de harmonisatie van het normbedrag en de 
harmonisatie van de toelatingscriteria. 
-de ASD staat in beginsel positief tegenover de aanpassingen en de daarvoor 
aangedragen argumenten. 
 
 
 

 
 



 
Specifieke opmerkingen en adviezen 
 
Door U wordt opgemerkt dat uit onderzoek blijkt dat de doelgroep van de individuele 
studietoeslag voor gemeenten moeilijk is te bereiken. 
In uw brief vermeldt u dat de onderwijsvolgende jongeren zelf alert moeten zijn op 
het aanvragen van de studietoeslag. Voorwaarde is dan wel dat deze informatie breed 
bij de doelgroep bekend is. U geeft aan de regeling bekend te maken binnen het 
onderwijs, sociale partners en lokale partners. 
De ASD is van mening dat dit een te magere benadering is. Ons advies is dan ook om 
aan de verordening een communicatieplan toe te voegen waarin beantwoordt wordt 
wie moet wat, via welk communicatiemiddel, binnen welke tijd, weten. 
Hiervoor zal naar de mening van de ASD onderzoek bij de doelgroep zelf moeten 
worden gedaan, m.a.w. zij kunnen het beste aangeven hij zij bereikt kunnen worden. 
 
Daarnaast heeft de ASD een aantal aanvullende vragen waarvan we de eerste vraag 
graag willen behandelen tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de ASD met de 
portefeuillehouder. 
 
Mag en kan de gemeente de verordening blijven toepassen van 25% van de 
gehuwdennorm zodat deze kwetsbare jongeren extra gestimuleerd worden om te 
participeren in de samenleving? 
 
Verdere vragen die we nog hebben; 
 
-Past dit in het beleid bijzondere bijstand van de gemeente? 
-Wat is de bijverdienste grens om ervoor in aanmerking te komen? 
-Wordt dit afgeleid van de teruggave inkomstenbelasting of bijverdiencontracten? (0-
uren contracten zouden dan niet in aanmerking komen) 
-Hoe wordt of worden de medische beperking(en) objectief vastgesteld. Welke 
criteria gelden hierbij en hoe gebeurt dit eenduidig? 
 
 
 
Conclusie 
 
Na bespreking van het préadvies van de eerdergenoemde kennisgroepen heeft de 
ASD Meierijstad in zijn vergadering van 31 augustus 2020 besloten, met 
inachtneming van de specifieke aandachtspunten, vragen en adviezen en 
rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief 
advies af te geven. 
 
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 
geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 
gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  



 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 
 
Voorzitter  
 
 
 

 


