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Onderwerp Toelage studenten met een functiebeperking

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Onderwijs

Wethouder van GinderenPortefeuillehouder

Schriftelijke vraag

Het is voor studenten met een functiebeperking lastiger dan voor reguliere studenten om de stap

naar het hoger onderwijs te maken. Zij hebben soms hulpmiddelen nodig om met minder

ongemakken te kunnen studeren en daarnaast kost het hen vaak meer moeite zích intensief in te

spannen, waardoor zij niet altijd kunnen werken naast hun studie.

Studenten met een functiebeperking hebben daarom recht op een toelage. Deze toelage wordt

sinds de decentralisatie (2015) uitgekeerd door gemeenten en is dus afhankelijk van waar de student

woont. De bedragen variëren van 31 euro per maand in Heerlen tot 310 euro in Zwolle. De

Landelijke Studentenvakbond (Lsvb) vindt dat dit moet veranderen en dat hier een rechte lijn in

moet komen. De Lsvb en CNV Jongeren berekenden hoeveel studenten met een functiebeperking

kregen vóór de decentralisatie en komen uit op een maandbedrag van 282 euro, onafhankelijk van

de woonplaats. Zij roepen daarom gemeenten op om minstens 282 euro per maand toe te kennen.

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen

L. Geldt er in Roosendaal een maandelijkse toeslag voor studenten met een functiebeperking?

2. Welk bedrag geldt hiervoor in Roosendaal?

3. Hoeveel aanvragen krijgt de gemeente binnen en hoeveel studenten krijgen de toelage ook

daadwerkelijk toegekend?

Naima el Azzouzi, Groenlinks



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Geldt er in Roosendaal een maandelijkse toeslag voor studenten met een functiebeperking?

De gemeente Roosendaal verstrekt op grond van de Participatiewet aan studerenden met een

arbeidsbeperking een individuele studietoeslag. De gemeenteraad heeft op 10 december 2014 bij
verordening de regels vastgesteld voor het verlenen van deze individuele studietoeslag.

2. Welk bedrag geldt hiervoor in Roosendaal?

Deze bedraagt € 1.526,00 (bedrag 2019). Dit bedrag wordt in 6 gelijke delen maandelijks betaald

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Men kan slechts 1x binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen voor deze

individuele studietoeslag. Na díe 6 maanden is verlenging van de bijstandsverlening mogelijk als

nog steeds aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

3. Hoeveel aanvragen krijgt de gemeente binnen en hoeveel studenten krijgen de toelage ook

daadwerkelijk toegekend?

ln 2018 heeft het Werkplein 8 aanvragen vanuit Roosendaal ontvangen. Er zijn 2 aanvragen

toegekend voor een totaal bedrag van € 4423,00.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens deze,

René van Ginderen

Wethouder onderwijs en arbeidsmarkt


