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 INTERN MEMO 

 

Aan : raad 

Van : Jan Veenstra (raadsgriffier) 

Datum : 29 november 2018 

Betreft : Brief over studietoeslag 

gehandicapte studenten 

  

 

 

 

Over het onderwerp van bijgevoegde brief, gemeentelijke studietoeslag voor gehandicapte studenten, waren 

door mevrouw Van den Berge (GroenLinks) commissievragen gesteld aan het college. De vragen waren 

gesteld voor mondelinge beantwoording door het college in de vergadering van de commissie Sociaal Domein 

van 27 november jl.. Die beantwoording heeft plaatsgevonden bij agendapunt 5.3 van die vergadering. 

 

Omdat bijgaande brief betrekking had op het zelfde onderwerp is deze ter informatie toegestuurd aan de leden 

van de commissie Sociaal Domein voorafgaand aan de voornoemde commissievergadering. De brief is 

vervolgens ook toegevoegd in Gemeenteoplossingen aan de commissievragen van mevrouw Van den Berge 

over het onderwerp bij agendapunt 5.3 van die vergadering. 

Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar agendapunt 5.3 in de notulen van de vergadering 

van de commissie Sociaal Domein van 27 november jl.. 

 

U wordt geadviseerd de brief thans voor kennisgeving aan te nemen. 

 



Van: Duco Ohm [mailto:duco@uncle-svstems.nl]

Verzonden: donderdag 22 november 2018 21:46 

Aan: Veenstra, Jan <i.veenstra@huizen.nl> CC: Rooij - van Slooten, Karin de <k.derooij@huizen.nl>

Onderwerp: Gemeente Huizen Studietoeslag 

Goedenavond gemeenteraad & griffie in persoon van: 

Dhr. J. Veenstra en Mevr. K. de Rooij 

Bijgevoegd een aantal documenten met betrekking tot de studietoeslag van mijn dochter. 

Graag zou ik u willen vragen deze mee te nemen in de volgende vergadering. 

Graag vernemen mijn dochter en ik jullie standpunt en uitspraak in deze. 

In afwachting van jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Duco Ohm 

Grondel 21 

1275 BE Huizen 



Gemeente Huizen 

T.a.v. Gemeenteraad, raadsgriffier J. Veenstra 

Graaf Wichman 10 

1276 KB Huizen 

Betreft: Studietoeslag 

Beste gemeenteraad, 

Met deze brief wil ik de aandacht van de leden van de gemeenteraad vragen voor studenten met een 

functiebeperking. 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen die moeite hebben met (het 

vinden van) werk. Ook studenten met een functiebeperking zijn hierdoor afhankelijk geworden van 

ondersteuning via de gemeente. Voorheen was dit geregeld via de Wajong. 

Het is belangrijk dat iedereen kan studeren, we zijn het er allemaal over eens dat armoe of een 

handicap hier geen belemmering in zou mogen zijn. Studenten met een functiebeperking hebben 

een extra uitdaging en moeten extra kosten maken om mee te kunnen komen. Ondanks het feit dat 

deze groep studenten prima kan studeren, lukt het hen niet om naast hun studie te werken. Om te 

voorkomen dat zij studievertraging oplopen, stoppen met studeren of zelfs helemaal niet gaan 

studeren ontvangen zij een steuntje in de rug. Dat is de individuele studietoeslag 

En dat blijkt (helaas) nodig. Afgelopen jaren zijn steeds meer studenten met een functiebeperking 

gestopt met studeren. Daarnaast ligt de studievoortgang van deze studenten 10 procentpunten lager 

dan die van studenten zonder beperking. Hierdoor maken studenten met een functiebeperking meer 

kosten dan hun studiegenoten maar zijn zij minder in staat dit te compenseren met een bijbaantje. 

Daarom wil ik de gemeenteraad vragen om een eerlijke individuele studietoeslag, zodat iedereen die 

kan studeren, ook de mogelijkheid hiervoor heeft. 

Wat is een eerlijke studietoeslag? Vroeger hadden studenten in de Wajong recht op 25% van het 

minimumloon. Op dit moment komt dat neer op ongeveer €282 euro per maand. Ook de LSVb en 

CNV Jongeren beschouwen dit als een eerlijk minimumbedrag waar studenten met een 

functiebeperking recht op hebben. Dit hebben de LSVb en CNV Jongeren eerder in een brief aan de 

VNG gestuurd. 

De gemeente Huizen stelt een bedrag van 500 euro beschikbaar. Als je de brief goed leest staat 

hierin beschreven dat je na 6 maanden een nieuwe aanvraag kan indienen. Dit komt neer op een 

bedrag van 83 euro per maand. Een enorm verschil met de 282 euro die als redelijk wordt beschouwt 

door de LSVb en CNV jongeren. Het bedrag dat de gemeente Huizen op dit moment heeft vastgesteld 

voor de individuele studietoeslag is ontoereikend. 

Tot slot zou het heel mooi zijn als het niet te ingewikkeld is om deze studietoeslag aan te vragen en 

zoveel mogelijk studenten in de gemeente op de hoogte zijn van de studietoeslag. Hier is in de 

gemeenteraad al eerder aandacht voor gevraagd. Wij hebben ondervonden dat de aanvraag niet 

eenvoudig was. We moesten lange formulieren met vele vragen invullen. De regel in de beschikking 

waar staat beschreven dat je 6 maanden geen nieuwe aanvraag kan indienen lees je makkelijk over 

het hoofd, waardoor mensen onterecht kunnen concluderen dat de 500 euro per schooljaar 

beschikbaar wordt gesteld. ik wil u vragen deze zaken te heroverwegen. 

De LSVb en CNV Jongeren helpen u graag, mocht u vragen hebben. Voor meer informatie kunt u ook 

kijken op www.studietoeslagen.nlof contact opnemen met de LSVb via het e-mailadres Isvb@lsvb.nl. 



Ook wil ik u attenderen op het artikel in Binnenlands bestuur: 

http://mbinnenlandsbestuur.nl/nieuws/grote-verschillen-studietoeslag-tussen-

gemeenten.211326.1vnkx 

Tot slot wil ik u verzoeken het artikel in de Gooi-en Eemlander van 19 juli 2018 over de individuele 

studietoeslag nogmaals te lezen. Aan de hand van dat artikel heeft de PvdA op 23 juli 2018 vragen 

aan het college gesteld, maar hierin werd niet gesproken over de bedragen. 

lk voeg deze artikelen, de raadsvragen en de ontvangen beschikking bij deze brief, zodat u een goed 

beeld kan vormen over de situatie waar deze groep studenten mee te maken heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Isabelle Ohm 

Grondel 21 

1275 BE Huizen 



Mobiele weergave Originele weergave 

NIEUWS VACATURES 

Terug naar overzicht 

Grote verschillen studietoeslag tussen gemeenten 

Acki this 

E Thumbnail 
Er zijn nog altijd grote verschillen tussen gemeenten in de hoogte van de toeslag voor l 
studenten met een functionele beperking, concluderen de Landelijke Studentenvakbond 

(LSVb) en christelijke vakbond CNV Jongeren. 

Kwart minimum jeugdloon 

De LSVb en CNV verzoeken wethouders via een brief aan de VNG om de maandelijkse studietoeslag voor 

alle gemeenten vast te stellen op tenminste 282 euro, een kwart van het minimum jeugdloon. Tot de 

invoering van de Participatiewet in 2015 was dit onder de Wajong de norm voor de studietoeslag. 

Compensatie hogere kosten 

Momenteel hanteren gemeenten bedragen die zeer uiteenlopen. In Utrecht en Tilburg bedraagt de 

maandelijkse studietoeslag bijvoorbeeld honderd euro terwijl studenten met een functiebeperking in 

Amsterdam gemiddeld 280 euro krijgen ter compensatie van hun hogere studiekosten en verminderd 

arbeidsvermogen. 

Actievere communicatie inzetten 

CNV en de LSVb beklagen zich ook over de le ingewikkelde' aanvraagprocedure voor de studietoeslag. 

Daarnaast moeten gemeenten volgens de bonden actievere communicatie inzetten om de doelgroep te 

wijzen op het bestaan van de studietoeslag. In 2016 liet de LSVB al aan Binnenlands Bestuur weten dat de 

bekendheid van de studietoeslag te wensen over laat. Trouw haalt een onderzoek door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan van afgelopen december, waaruit blijkt dat nog geen kwart van de 

studenten en scholieren met een functiebeperking op de hoogte is van de studietoeslag. 

Steekproef 

Uit eerder een steekproef bij vijftig gemeenten door Binnenlands Bestuur bleek in 2015 dat er een 

gigantisch verschil is in de hoogte van de studietoeslagen. Een in Amsterdam woonachtige gehandicapte 

student kon jaarlijks maximaal op 4118 euro toeslag rekenen; meer dan het tienvoud van het bedrag dat in 

toenmalig hekkensluiter Nuth werd uitgekeerd. 
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Studietoeslagen 
Kom in actie Hoe zit het? 

Wie zijn wij? 

Bijverdienen naast je studie? 
Dat is niet voor iedereen 

weggelegd. 

Veel studenten hebben een baantje voor extra inkomsten. 
Superhandig. Of het nou voor je collegegeld, kamerhuur of een extra 
rondje in de kroeg is. Maar, wat als het jou niet lukt om een inkomen 
te verdienen? Omdat je in een rolstoel zit of je door een andere 
beperking niet kunt werken naast je studie. 

Gelukkig bestaat er de Studietoeslag. Een steuntje in de rug zodat 
iedereen kan studeren, ook studenten met een lichamelijke of 
psychische beperking. 

Helaas zien we dat in sommige gemeenten de studietoeslag niet 
bestaat of een heel laag bedrag is. Ook hebben veel studenten geen 
weet van het bestaan van dit budget. Dit moet anders! En daarvoor 
hebben wij jouw hulp nodig! 

Ons doel? ledere student met een functiebeperking heeft recht op 
minimaal 282 euro per maand. 

Hoe kun jij helpen? 

• Hieronder hebben wij de Studietoeslag in 50 gemeenten waar 
veel studenten wonen op een rijtje gezet. Zoek jouw gemeente 
op en kijk of deze een eerlijke studietoeslag uitkeert! 

• Is het in jouw gemeente nog niet geregeld? Kom dan in actie! 

Wij hebben alvast een mail geschreven die jij kunt sturen naar 

de gemeenteraad, de baas van jouw gemeente. 

• Laat je naam en (misschien) een eigen berichtje achter en 

verstuur de e-mail! 

• Krijg je een antwoord van een gemeenteraadslid? Wij helpen je 

graag met een goede reactie. 



Al 1 gemeenten biedt een eerlijke Studietoeslag! Maar we 

moeten er nog 46 overtuigen. Help jij ons mee? 

Zoek jouw gemeente... 

Alkmaar 

In gemeente Alkmaar 
ontvang jij 41,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

MAIL JOUW GEMEENTE! 

Almere 

In gemeente Almere 
ontvang jij 169,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

MAIL JOUW GEMEENTE! 

Amsterdam 

In gemeente Amsterdam 
ontvang jij 212,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

Almelo 

In gemeente Almelo 
ontvang jij 59,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

MAIL JOUW GEMEENTE! 

Amersfoort 

In gemeente Amersfoort 
ontvang jij 100,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

MAIL JOUW GEMEENTE! 

Apeldoorn 

In gemeente Apeldoorn 
ontvang jij 83,-
studietoeslag. Helaas, is 
dat te weinig. 

Kom in actie! 

MAIL JOUW GEMEENTE! MAIL JOUW GEMEENTE! 

Arnhem Baarn 



Disclaimer Privacy 

Toegankelijkheid Pers 

De Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren hebben hun uiterste beste gedaan alle 
bedragen en gegevens zo zorgvuldig mogelijk te vermelden. Mocht er iets fout gegaan zijn, 
laat het ons weten via Isvb@lsvb.nl. Let er daarnaast op dat alle bedragen zijn omgerekend 
naar het bedrag per maand, maar niet alle gemeenten deze toeslagen maandelijks uitkeren. 
Tot slot worden alleen de bedragen weergeven die gelden voor jongeren vanaf 18 jaar, de 

bedragen voor jongeren vanaf 23 jaar wijken in sommige gemeenten af. 

© 2018 Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren 



Maatschappelijke Zaken 
Huizen Blaricum Eemnes Laren 

Onderwerp: uw aanvraag van een 

individuele studietoeslag 

Huizen : 8 november 2018 

Geachte mevrouw Ohm, 

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 

T 14 036 E gemeente@huizen.ni maatschapPelijkezakenhbel.ni 

Mevrouw I L Ohm 

Grondel 21 

1275 BE HUIZEN 

Uw brief van Nummer : Z.062577 

Ons kenmerk : Pwet-1808132 Telefoonnr 

Uw kenmerk Bijlagen : 0 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Op 3 augustus 2018 vroeg u een individuele studietoeslag aan. In deze brief leest u wat wil hebben 
besloten. 

Wat hebben wij besloten? 

Wij hebben besloten dat u een individuele studietoeslag krijgt. U voldoet namelijk aan de voorwaarden 

voor deze toeslag. 

Hoeveel krijgt u? 

U bent alleenstaand. De individuele studietoeslag is voor u € 500,00 per jaar. 

Welke voorwaarden zijn er? 

Een individuele studietoeslag is een extraatje dat wordt verstrekt aan mensen die studeren en van wie is 

vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Om de toeslag te kunnen krijgen moet 

u aan de voorwaarden voldoen of hebben voldaan. Deze voorwaarden zetten wij hier nogmaals voor u 

op een rij: 

• U bent 18 jaar of ouder; 

• U heeft recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht 

heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten; 

• U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet; 

• Er is vastgesteld dat u niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch 

dat u wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie heeft. 

Kunt LI hierna nog een individuele studietoeslag aanvragen? 

U kunt slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele 

studietoeslag. 

Bent u het er niet mee eens? 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u 

zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC BNGHNL2G 



samenwerkingsverband SOZA HBEL - 2 - 
-vervolgblad-

Mevrouw I.L. Ohm 

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar: 

Burgemeester en wethouders van Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 
Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te 
laat binnen is. 

In het bezwaarschrift zet u: 

uw naam en adres; 

de datum van uw bezwaarschrift; 

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
waarom u het niet met ons besluit eens bent. 

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! 
Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

Wilt u meer informatie? 

Heeft u nog vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met uw contactpersoon/consulent. U kunt ook 
contact opnemen met het Advies-en informatiepunt in het gemeentehuis, tel. (035) 528 12 47, e-mail 
hbel sociaalplein.info. Dit Advies- en informatiepunt is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 
uur (vrijdag tot 16.00 uur). 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders van Huizen 

mevrouw B. Schrama 

Op de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(A VG) van toepassing. 

Artikelen: 

Individuele studietoeslag: art. 36b Participatiewet en hoofdstuk 4 van de Verordening Sociaal Domein 

2018. 

Vermogensgrens: art. 34 lid 2 sub b en lid 3 Participatiewet. 

Gegevens bezwaarschrift: art. 6:5 Awb. 

Tip! Bekijk uw inkomen online 
Wist u dat u uw toegekende inkomen online kunt bekijken? Dat kan via uw persoonlijke pagina op het 

'Digitaal Sociaal Plein'. Dit is een website voor inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren die 

inkomen, zorg of ondersteuning ontvangen. U vindt hier ook andere online diensten op het gebied van 

inkomen. Kijk op http://www.dioitaalsociaaloleinhbel.nl voor meer informatie. 


