
Verordening van de raad van gemeente Haarlem houdende wijziging van de Verordening individuele 
studietoeslag Participatiewet Haarlem 2017 
 
De raad van de gemeente Haarlem; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van …. [ datum en nummer invullen]; 
gelet op de artikelen 8.1c en 36b van de Participatiewet; 
overwegende dat de bedragen genoemd in deze verordeningen verhoogd dienen te worden. 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Verordening van de raad van gemeente Haarlem houdende wijziging van de 
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlem 2017. 
 
Artikel I  
De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlem 2017 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
Artikel 2 komt te luiden, als volgt: 
Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarde dat hij door een 
medische beperking naast de studie niet structureel in staat is bij te kunnen verdienen, kan het college 
advies vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Een adviesaanvraag blijft 
achterwege wanneer over de medische beperking geen twijfel bestaat. 
 
B. 
Artikel 4, eerste lid komt te luiden, als volgt: 
1. Een individuele studietoeslag bedraagt 
a. € 300  per maand voor een alleenstaande 
b. € 317  per maand voor een alleenstaande ouder 
c. bij gehuwden wordt de aanvraag afzonderlijk als alleenstaande beoordeeld. 
 
C. 
Artikel 4, tweede lid komt te vervallen. 
 
D. 
Artikel 5 komt te luiden, als volgt: 
Een individuele studietoeslag wordt per maand betaald. 
 
E. 
Artikel 6 komt te luiden, als volgt: 
Artikel 6 overgangsrecht 
De reeds toegekende aanvragen over 2021 zullen ambtshalve worden herzien en het verschil wordt 
nabetaald over de maanden in 2022 waarover het recht is ontstaan op de hogere studietoeslag. 

 
Artikel II 
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022. 
 
Artikel III 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Wijzigingsverordening individuele studietoeslag Participatiewet 
Haarlem 2022. 



 
Aldus vastgesteld te [plaatsnaam] op [datum] 
de griffier,      de voorzitter, 
[naam]       [naam] 


