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Reactie op advies aanpassing verordening lndividuele Studietoeslag

Geachte leden van de ASDW,

Wij hebben u geïnformeerd over ons voornemen om aan de gemeenteraad voor te stellen om het
tarief van de lndividuele studietoeslag aan te passen.
ln uw brief met datum 23 september 2021 geeft u uw positief advies.
Wij stellen de raad voor om, vooruitlopend op de besluitvorming over een landelijk uniforme
regeling voor het toekennen van studietoeslag, het landelijk geadviseerde hogere maandbedrag
toe te passen. Daarmee kunnen we de studenten met een beperking al in 2021 laten profiteren
van de voorgestelde verbetering.
We zullen u en ook de betrokken studenten informeren over de landelijke wijzigingen zodra
bekend is wanneer deze in werking treden. We verwachten dat er ook vanuit het rijk en de VNG
hiervoor communicatieactiviteiten richting onderwijsinstellingen worden uitgevoerd. Dat zal bijdragen aan meer bekendheid van deze faciliteit voor studenten met een beperking.

ln uw brief uit u uw zorg dat de hogere uitgaven ten koste zouden kunnen gaan van het budget
voor jeugd. Dat is niet het geval. Vanuit het rijk ontvangen we een bijdrage voor het toekennen
van de studietoeslag, dat is nu nog onderdeel van de gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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