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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2017 nummer 112 van
Scally, T.M. (Tara) (GroenLinks) van 27 september 2017 over Tegemoetkoming studenten met een
beperking.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.
Vraag 1
Waarop is de individuele toeslag van €100 gebaseerd? Hoe wordt deze berekend? Wanneer is dit
bedrag voor het laatst bijgesteld?
Antwoord 1

Bij de start van de regeling Individuele studietoeslag was niet bekend hoeveel aanvragen de gemeente
zou krijgen. Daarom is eind 2014 in navolging van de gemeentes Rotterdam en den Haag, besloten om
een maandelijkse toeslag van €100 voor te stellen aan de gemeenteraad. Het bedrag is vastgelegd in
de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015. Deze verordening
is in werking getreden op 1 januari 2015. De verordening is sindsdien niet gewijzigd op dit onderdeel.
Wij gaan de regeling de komende tijd evalueren en komen hier bij de Voorjaarsnota 2018 op terug.
Vraag 2
Hoeveel studenten hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van deze toeslag?
Hoe verhoudt zich dit tot het aantal potentiële studenten met een fysieke beperking in de gemeente
Utrecht?
Antwoord 2

We zien een gestage toename in het aantal aanvragen en toekenningen. In het afgelopen studiejaar
ontvingen 28 Utrechtse studenten de Individuele Studietoeslag. In het net begonnen studiejaar 20172018 staat de teller tot nu toe ook op 28 studenten met een toeslag. Dit is een aanzienlijke stijging ten
opzichte van studiejaar 2015-2016 (3), maar nog steeds minder dan we aanvankelijk hadden verwacht.
Er zijn geen cijfers bekend over het aantal studerende jongeren met een beperking, die voldoen aan
de criteria voor de Individuele Studietoeslag. Daarom kunnen we het relatieve bereik niet meten. De
minister van OCW schreef in oktober 20161 aan de tweede kamer dat zij vermoedt dat er niet veel
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studenten in het hoger onderwijs in aanmerking komen voor de Individuele Studietoeslag. Er voldoen
vermoedelijk weinig studenten aan het criterium ‘wel kunnen werken, maar niet in staat zijn om het
minimumloon te verdienen’.
Vraag 3
Is bekend of mensen zich door de kosten laten weerhouden om te studeren? Helpt deze toeslag bij het
wegnemen van de drempel?
Antwoord 3

Er is ons geen onderzoek bekend naar de mate waarin de Individuele Studietoeslag financiële drempels
weg neemt om te studeren.
Vraag 4
Op welke wijze brengt de gemeente Utrecht de tegemoetkoming onder de aandacht bij de juiste
doelgroep?
Antwoord 4

De informatie over de Individuele Studietoeslag staat op de website www.utrecht.nl/studietoeslag.
De doelgroep is over het algemeen niet in beeld bij de gemeente, maar wel bij gespecialiseerde
buurtteams voor Mbo en speciaal onderwijs en instellingen voor hoger onderwijs. Wij richten onze
informatievoorziening daarom vooral op deze partners. Zij zijn op de hoogte van de regeling en
adviseren studenten om hier gebruik van te maken.
Vraag 5
Wat is de maximale hoogte van het eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een individuele
toeslag? Houdt het college hierbij rekening met het feit dat ouders vaak al vanaf de geboorte van het
kind sparen voor de extra zorg die nodig is? Welke mogelijkheden ziet het college om deze eis te laten
vallen?
Antwoord 5

De vermogensgrenzen voor de Individuele Studietoeslag zijn vastgelegd in artikel 36b van de
Participatiewet. Voor een alleenstaande is dit in 2017 € 5.940 en voor een gezin € 11.880,-. Het
college heeft geen beleidsvrijheid om andere vermogensgrenzen toe te passen.
De vermogensgrens geldt alleen voor de student en diens eventuele partner. Het vermogen van de
ouders wordt altijd buiten beschouwing gelaten voor deze regeling.
Vraag 6
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, mag men niet in staat zijn om zelfstandig een
inkomen te genereren. Hoeveel procent moet iemand arbeidsongeschikt verklaard zijn om in
aanmerking te komen? Wat zijn de boven en ondergrenzen aan werkuren of inkomen om in
aanmerking te komen voor de toeslag?
Antwoord 6

De Individuele Studietoeslag kan worden toegekend aan een student die wel gedeeltelijk kan werken,
maar naar verwachting niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. Dit is geregeld in artikel 36b van
de Participatiewet.
Het gaat niet om een arbeidsongeschiktheidspercentage, maar kan bijvoorbeeld wel gaan om een
urenbeperking. We houden bij de toetsing rekening met eventuele eerder afgegeven indicaties en de
informatie die de betreffende student aanlevert. Bij twijfel over de vraag of de student het
minimumloon kan verdienen vragen we advies aan een extern bureau.
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Schriftelijke vragen ‘tegemoetkoming studenten met een beperking’
T. Scally
De vakantie is voorbij en het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Voor mensen met
een
beperking is studeren een grotere uitdaging dan voor anderen. Veel gemeenten
hebben om
deze reden een tegemoetkoming voor studenten met een fysieke beperking. In Utrecht
kunnen studenten een individuele toeslag van €100,- per maand ontvangen als zij
voldoen
aan een aantal criteria, waaronder het gebrek aan eigen vermogen en niet kunnen
werken
naast de studie1 . Uit onderzoek van RTL2 blijkt dat Utrecht zich in vergelijking 1
2 tot andere
studentensteden hiermee in de achterhoede bevindt. Van de 10 steden met de
grootste
universiteiten3, is de tegemoetkoming in Utrecht het laagst. De tegemoetkoming
bedraagt in
Amsterdam €348,98, in Groningen €305 en in Rotterdam €183,33.
GroenLinks heeft hierover de volgende vragen en verzoekt het college deze voor de
slotbehandeling van de programmabegroting te beantwoorden:
1. Waarop is de individuele toeslag van €100 gebaseerd? Hoe wordt deze berekend?
Wanneer is dit bedrag voor het laatst bijgesteld?
2. Hoeveel studenten hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van deze toeslag?
Hoe verhoudt zich dit tot het aantal potentiële studenten met een fysieke
beperking in
de gemeente Utrecht?
3. Is bekend of mensen zich door de kosten laten weerhouden om te studeren? Helpt
deze toeslag bij het wegnemen van de drempel?
4. Op welke wijze brengt de gemeente Utrecht de tegemoetkoming onder de aandacht
bij de juiste doelgroep?
5. Wat is de maximale hoogte van het eigen vermogen om in aanmerking te komen
voor een individuele toeslag? Houdt het college hierbij rekening met het feit dat
ouders vaak al vanaf de geboorte van het kind sparen voor de extra zorg die nodig
is? Welke mogelijkheden ziet het college om deze eis te laten vallen?
6. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, mag men niet in staat zijn om
zelfstandig een inkomen te genereren. Hoeveel procent moet iemand
arbeidsongeschikt verklaard zijn om in aanmerking te komen? Wat zijn de boven en
ondergrenzen aan werkuren of inkomen om in aanmerking te komen voor de
toeslag?
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https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1168
https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/onderwijs/zoveel-toeslag-krijgen-studenten-met-een-beperking-in-jouwgemeente
3 https://www.top-10-lijstjes.nl/top-10-grootste-universiteiten-van-nederland/
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