
 

 

Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 21, 3192 MC Hoogvliet-Rt 

www.asd-westland.nl 
 

Pagina 1 van 2 
 

Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies aanpassing verordening Individuele Studietoeslag  

 gemeente Westland 2017 

 

 

 

Naaldwijk, 23 september 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek aan de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) om 

een advies uit te brengen over de aanpassing verordening Individuele Studietoeslag (IST) 

Gemeente Westland 2017, volgt hieronder onze reactie. 

 

Op dit moment staat het gemeenten nog vrij om zelf het bedrag van de IST vast te 

leggen. Er wordt een wetwijziging verwacht op 1 januari van artikel 36 b Participatiewet, 

waardoor dit verandert. 

 

In de gemeente Westland - en in de hele Arbeidsmarktregio Haaglanden - is het 

maandelijkse bedrag € 150. De Staatsecretaris SZW en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten roepen gemeenten op om hierop vooruit te lopen en al vast de bedragen aan 

te passen. 

 

U gaat de gemeenteraad voorstellen om het bedrag te verhogen en de betaling 

maandelijks in plaats van achteraf per halfjaar te laten plaatsvinden. Deze verordening 

wilt u met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 aanpassen. 

 

De ASDW is tevreden over de voorgestelde aanpassingen en kan hier positief over 

adviseren. 

 

Graag worden we op de hoogte gehouden van de voortgang van de landelijke regeling en 

de inhoud hiervan. Tevens adviseren we u om duidelijk te communiceren naar de 

doelgroep over deze wijziging, maar ook de bekendheid van deze regeling breed uit te 

dragen. 

 

Vanwege het vooruitlopen op de landelijke regeling, gaan we er vanuit dat het geld voor 

deze wijziging al beschikbaar was en dat dit niet te koste gaat van het jeugdbudget. 
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We kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 


