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De raad van de Gemeente Landgraaf in vergadering bijeen d.d. 07-11-2019 
 
 
Overwegende en constaterende dat:  
- Bij de invoering van de Participatiewet de studieregeling individuele studietoeslag, niet het gewenste 

effect heeft om de doelgroep - mensen van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn het 
minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als zij studeren – voldoende 
te ondersteunen zoals is beoogd;  

- De hoogte van de individuele studietoeslag in de verordening Individuele studietoeslag ISD BOL 2018 
zoals opgenomen in artikel 6 lid 1, financieel onvoldoende toereikend is om het beoogde effect te 
hebben; 

- Onvoldoende budget is opgenomen in de begroting 2020 om de studietoeslag te verhogen naar het 
gewenste landelijke niveau van � 300 per maand; 

 
Verzoekt het college: 
- Een aanvullend bedrag van � 20.000 op te nemen in de begroting in 2020 en dit te dekken uit de 

algemene reserve, dat dient ter dekking van het budget voor de Verordening Individuele studietoeslag 
ISD BOL 2018 zoals opgenomen in artikel 6 lid 1 van de verordening; 

- De verordening per direct aan te passen zodat in artikel 6 lid 1 van de Verordening Individuele 
studietoeslag ISD BOL 2018 het bedrag met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd van � 360 
per jaar naar � 3.600 per jaar; 

- Deze aanvullende dekking meerjarig op te nemen, totdat beoogde wetwijziging zoals die door 
staatssecretaris Tamara van Ank van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2021 is 
geeffectueerd;     

- De aanvragers uit 2019 tegemoet te komen door eenmalig af te wijken van de termijn van 12 
maanden, zoals die genoemd is in artikel 4 van de verordening. Waardoor effectief met ingang van 1 
januari 2020 iedere aanvrager een nieuwe aanvraag kan doen, om opnieuw in aanmerking te komen 
voor de regeling met het verhoogde bedrag met ingang van 1 januari 2020. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Namens GBBL, Namens CDA, Namens SP, 
   
R. Huntjens S. Kropman M. van Caldenberg 
 
 
 

 

  
  
  
 

 
Amendement  
 Verhogen bedrag individuele studietoeslag   


