Individuele Studietoeslag verhogen
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 8 en 11 november 2021,
In beraadslaging over de Programmabegroting 2022-2026,
Constaterende dat:
• De Haarlemse individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperking voor een
alleenstaande momenteel €2815,00 is (€234,58 per maand) en voor een alleenstaande ouder
€3022,00 is (€251,83 per maand);
• Deze toeslag wordt gegeven omdat studenten met een functiebeperking doorgaans in
tegenstelling tot andere studenten geen mogelijkheid hebben om naast hun studie bij te
verdienen;
• In de Tweede Kamer een wetsvoorstel voorligt om de individuele studietoeslag in alle
gemeenten te harmoniseren;
• De wetsbehandeling van dit wetsvoorstel Breed Offensief vertraagd is, waardoor deze
wijziging nog niet zal zijn doorgevoerd op 1 januari 2022;
• Het Ministerie van SZW gemeenten vooruitlopend op deze nieuwe wet daarom heeft
opgeroepen om in de geest van de herziening van deze regeling de hoogte van de
Individuele Studietoeslag op 300 euro netto per maand vast te stellen zodat alle studenten
vanaf 1 januari op een gelijkwaardige en inclusieve manier kunnen studeren1;
• Het ministerie tevens heeft aangegeven dat het gelet op de kwetsbare positie van de
doelgroep het van groot belang is dat gemeenten blijvend investeren om de doelgroep te
bereiken;
• Het ministerie tevens heeft gevraagd te bezien 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;
• In Haarlem een handvol studenten gebruik maakt van deze toeslag en de gevolgen van een
verhoging met enkele tientjes per maand voor de gemeentebegroting dus verwaarloosbaar
zijn;
Verzoekt het college
Waar mogelijk de aanvraagprocedure en de informatievoorziening te verbeteren.
Indien het jaarresultaat 2021 dat toelaat, een eenmalig bedrag vrij te maken voor verhoging van de
individuele studietoeslag naar €300 netto per maand voor een alleenstaande en €320 netto per
maand voor een alleenstaande ouder (circa 840 euro p.p. per jaar, naar verwachting circa 5.000 a
7.000 euro in 2022) vooruitlopend op de landelijke wijziging die waarschijnlijk 1 januari 2023 zal
ingaan;
en gaat over tot de orde van de dag.
Frank Visser, ChristenUnie
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