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Geachte voorzitter en leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda vraagt uw advies over de bijgevoegde 
beleidsregels voor de studietoeslag. In verband met een wijziging van de Participatiewet (zie 
achtergrondinformatie) zijn de Verordening Individuele Studietoeslag Gouda 2015 en de bijbehorende 
Beleidsregels ingetrokken. Zo is duidelijk dat de verordening en beleidsregels niet langer gehanteerd 
worden en de landelijk opgestelde regels gelden. 

Deze nieuwe regels moeten er voor zorgen dat meer studenten met een blijvende medische beperking 
gebruik maken van de studietoeslag. Zodat ook zij de kans krijgen om een diploma te halen en zo hun 
kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Ter verduidelijking van hoe we lokaal invulling geven aan 
deze landelijk opgestelde regels, zijn er nieuwe beleidsregels opgesteld die we voor vaststelling graag 
aan u voorleggen. De omschreven rechten, plichten en voorwaarden komen grotendeels voort uit 
landelijke regelgeving. De vraag aan de GASD is of de beleidsregels zo duidelijk en concreet genoeg 
omschreven zijn.

Achtergrondinformatie
Bij de invoering van de Participatiewet (Pw) op 1 januari 2015 werd de individuele studietoeslag geregeld 
in artikel 36b Pw. Het doel van de regeling was altijd financiële steun bieden aan studenten die door een 
medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie. Uit het rapport evaluatie individuele 
studietoeslag van de Inspectie SZW van december 2018 bleek echter dat de regeling niet goed werd 
benut. Vooral de voorwaarde dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen had niet de 
uitwerking die de wetgever voor ogen had. Er werd dan namelijk gekeken naar het toekomstig 
verdienvermogen. Naar aanleiding van dit rapport ontstond de wens om het artikel over de studietoeslag 
aan te passen.

Op grond van het nieuwe artikel 36b Pw, dat per 1 januari 2020 in werking trad, verstrekt het college 
studietoeslag aan een student die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in 
staat is naast de studie bij te verdienen, als hij of zij voldoet aan de in artikel 36b Pw genoemde 
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voorwaarden. Een onafhankelijk medisch advies is het uitgangspunt bij de vaststelling van de structurele 
medische beperking.’

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige uitkering op grond van de 
Participatiewet.

• Er is geen vermogenstoets meer.
• Het recht op de studietoeslag is gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering.

In de bijlage sturen wij u de Beleidsregels studietoeslag gemeente Gouda. Graag zouden wij uiterlijk 15 
november uw advies ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah Kastanja via e-mail: sarah.kastanja@gouda.nl 
of via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve


