
VOORBEELD VOOR MOTIE OM INDIVIDUELE STUDIETOESLAG TE VERHOGEN.  

LET OP: in sommige gemeente is nog geen sprake van individuele studietoeslag, dan is er een 

toevoeging nodig om deze in te stellen.  

 

 

MOTIE Verhoog Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking 

*plaatsnaam*, *datum* 

 

De raad van de gemeente *plaatsnaam* 

 

Overwegende: 

 

a) Dat de hoogte van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking nu per 

gemeente verschilt. 

b) Dat de Tweede Kamer hier via een Kamerbrede aangenomen motie een eind aan wil maken. 

c) Dat de Staatssecretaris op 8 juli 2019 in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten de 

uitvoering over te blijven laten aan de gemeenten, en dat er een wetswijziging klaarligt voor 

de Tweede Kamer die alle gemeenten verplicht om een studietoeslag van ca. 300 euro per 

maand toe te kennen aan studenten met een beperking.1 

d) Dat hier geen verhoging van het gemeentefonds tegenover staat omdat de Staatssecretaris 

er van uit gaat dat het eerder aan gemeenten toegekende budget toereikend is voor het 

toekennen van deze studietoeslag. 

e) Dat de Staatsecretaris in september 2020 en mei 2021 gemeenten via Gemeentenieuws van 

SZW oproept om de individuele studietoeslag (IST) in de geest van de herziening te 

verstrekken.2 

f) Dat op dit moment de individuele studietoeslag in *Plaatsnaam* ongeveer *bedrag dat van 

toepassing is* per maand is, en dus te laag is. 

g) Dat de Staatssecretaris gemeenten oproept ‘om te bezien of de aanvraagprocedure en de 

informatievoorziening - bijvoorbeeld over de hoogte van de IST en de aanvraagprocedure - 

richting de doelgroep vereenvoudigd c.q. verbeterd dient te worden.’3 

h) Dat het studiejaar 2021/2022 is begonnen en studenten met een beperking hierdoor geen 

gelijke kansen hebben ten opzichte van mensen zonder beperking. 

i) Dat het om een relatief kleine groep gaat die hiervoor in aanmerking komt. 

 

Verzoekt het college: 

 

In de eerstvolgende begroting budget vrij te maken om de individuele studietoeslag voor studenten 

met een beperking met ingang van 1 januari 2022 in te stellen op €300,- per maand. En de 

informatievoorziening en toegang te toetsen met gebruikers en waar nodig te vereenvoudigen en 

verbeteren. 

 
1 Kamerbrief maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
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3 Idem 
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