
 

 

  

 

Motie 11 is unaniem aangenomen. 

 

 

Motie 11 

 
Ophogen individuele studietoeslag voor studenten met een beperking 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 november 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022. 
 
Constaterende dat:  

• Er in de gemeente Roosendaal op dit moment 10 jongeren zijn die gebruiken maken van de individuele 
studietoeslag voor studenten met een beperking;  

• Deze toeslag op dit moment per student €266,67 per maand is;  

• Deze toeslag geregeld is in de verordening Participatiewet met de De6 gemeenten;  

• Er in de Tweede Kamer een wetswijziging klaarligt om deze studietoeslag landelijk op te hogen  naar 
€300,- per maand;  

• Het Ministerie van SZW in de gemeentenieuwsbrief van mei 2021 het college hierover heeft 
geïnformeerd en aangespoord om dit zelf al door te voeren;  

• Deze wetswijziging in de Tweede Kamer nog niet behandeld kan worden, omdat er nog geen nieuw 
kabinet is;  

• We als gemeente kunnen afwijken van de verordening Participatiewet met de De6 gemeenten om zo 
voor de gemeente Roosendaal het bedrag per student met €33,33 per maand te verhogen;  

• De middelen voor deze studietoeslag komen uit de middelen van het ‘Breed Offensief’;  

 
Van mening zijnde dat:  

• Jongeren met een beperking voldoende middelen moeten hebben om zich klaar te maken voor de 
arbeidsmarkt;  

• De gemeente Roosendaal nu al kan anticiperen op de wetswijziging van de Tweede Kamer;  

• Het daarnaast ook goed zou zijn als de andere gemeenten binnen de De6 deze lijn zouden volgen;  

• Het tevens goed zou zijn om bij de doelgroep te toetsen of de informatievoorziening en toegang 
aangaande deze studietoeslag toereikend wordt bevonden.  

 
Verzoekt het college:  
1. Om de verordening Participatiewet voor de gemeente Roosendaal zo aan te passen, dat de 

individuele studietoeslag voor studenten met een beperking verhoogd wordt naar €300,- per maand 
en hiervoor te komen met een passend dekkingsvoorstel;  

2. De aangepaste verordening en het dekkingsvoorstel voor de gemeente Roosendaal voor maart 2022 
van kracht te laten gaan en derhalve op korte termijn ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor 
te leggen;  

3. Om over de verhoging van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking in gesprek 
te gaan met de overige De6 gemeenten;  



4. De informatievoorziening en toegang aangaande deze studietoeslag te toetsen met gebruikers en 
waar nodig te vereenvoudigen en verbeteren.  
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens, 

PvdA, Michael Yap 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
D66, Harm Emmen 
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens 
CDA, Nicole Roeken 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 


