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Onderwerp:  Vaststelling Verordening Individuele studietoeslag 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening Individuele studietoeslag, vastgesteld op 20 oktober 2014, in te trekken en vast te stellen de 

Verordening Individuele studietoeslag. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 20 oktober 2014 is door de raad van Den Helder de Verordening Individuele studietoeslag vastgesteld. Op 

grond van deze verordening kan de gemeente aan studenten met een arbeidsbeperking een individuele 

studietoeslag verstrekken. Op aanwijzing van de accountant dient de Verordening Individuele studietoeslag 

aangepast te worden omdat de uitbetaling van de toeslag anders wordt uitgevoerd dan op grond van de 

verordening zou moeten. Daarnaast zijn nog een paar tekstuele aanpassingen noodzakelijk die verder geen 

gevolgen hebben voor de verstrekking van de toeslag. 

 

Inleiding 

Op aanwijzing van de accountant dient de Verordening Individuele studietoeslag aangepast te worden, omdat 

de uitbetaling van de toeslag anders wordt uitgevoerd dan op grond van de verordening zou moeten. Met het 

voorliggende voorstel wordt de verordening aangepast aan de werkelijke situatie. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de vaststelling van deze verordening wordt een juridisch kader gecreëerd op basis waarvan het verstrekken 

van de  individuele studietoelage kan worden uitgevoerd. 

 

Kader 

Op grond van artikel 36b van de Participatiewet verstrekt het college van burgemeester en wethouders een 

individuele studietoeslag aan studenten. Het komt er op neer dat het gaat om studenten: 

- van minimaal 18 jaar; 

- die recht hebben op studiefinanciering of die recht hebben op een tegemoetkoming op grond van de 

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten; 

- die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen; 

- die geen in aanmerking te nemen middelen hebben. 

 

In artikel 8 lid 1 onder c van de Participatiewet is de verplichting voor gemeenten opgenomen om een 

verordening vast te stellen over het verlenen van de individuele studietoeslag. 

 

Argumenten 

Zoals reeds eerder is aangegeven wordt de Verordening Individuele studietoeslag aangepast op aanwijzing van 

de accountant. Deze heeft namelijk geconstateerd dat de uitbetaling van de toeslag niet conform de 

verordening is. De uitbetaling zoals die heeft plaatsgevonden is uitvoeringstechnisch eenvoudiger. Daarnaast is 

het in het voordeel van belanghebbende, terwijl het voor de gemeente geen verschil maakt. Het ligt dan ook 

voor de hand om de verordening aan te passen aan de uitvoering in de praktijk. Daarnaast zijn nog enkele 

tekstuele aanpassingen die verder geen gevolgen hebben voor de belanghebbende of voor de gemeente. 

 

Naar aanleiding van motie nr. 6.22 ingediend bij de behandeling van de Kadernota op 15 en 22 juni 2016 is in 

de maand september in de lokale media extra aandacht besteed aan de Individuele studietoeslag. Dit heeft drie 

nieuwe aanvragen opgeleverd. Sinds 1 januari 2015 hebben acht personen de toeslag ontvangen.  
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Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2, onder k van de 

Referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 zijn verordeningen uitgesloten voor het houden van een 

referendum. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 

In het jaar 2015 is ongeveer € 15.000,- besteed aan de Individuele studietoeslag en in het jaar 2016 (t/m half 

oktober) een bedrag van € 11.500,-. Dit is ruim binnen het budget dat wij voor de uitoefening van deze taak 

ontvangen van het Rijk. 

 

Communicatie 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de Stadsnieuwspagina in Den Helder op Zondag. Ook wordt de 

verordening geplaatst in de verordeningenbank op www.overheid.nl en wordt de verordening ter inzage gelegd 

bij het Klant Contactcentrum. 

 

Realisatie 

Na vaststelling door de raad en na publicatie wordt verordening van kracht op 1 januari 2017.  

 

 

 

 

Den Helder, 15 november 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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