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      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. E.S.F. Maan,     
      Beleidsmedewerker Sociale Zaken, Werk en Inkomen  
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   28 juli 2022  
Onderwerp:   Advies Beleidsregels studietoeslag Haaksbergen (4.69) 
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Maan,  
 
Aanleiding 
Op 14 juli 2022 werd de Participatieraad Haaksbergen via de mail gevraagd te adviseren over 
Beleidsregels studietoeslag Haaksbergen (4.69).  
 
De volgende stukken werden ons toegestuurd: 
 
 Ontwerp Advies / Besluit, college 7 juni 2022; 
 Beleidsregels studietoeslag Haaksbergen (4.69). 
 
Overwegingen, vragen en opmerkingen bij de adviesaanvraag 
 

- De bestudering van deze stukken leert ons dat hiermee de studietoeslag niet meer behoort 
tot de bijzonere bijstand, maar een zelfstandige uitkering wordt op grond van de 
Participatiewet. In hoeverre is het dan logisch hiervoor wel het budget van bijzondere 
bijstand daarvoor te benutten?;  

 
- Wij realiseren ons dat de gemeente zich hiermee dient aan te sluiten bij het landelijk beleid 

met betrekking tot de regelgeving en de hoogte van de uit te keren bedragen.  Daarom zijn 
we zeer tevreden met de hardheidsclausule (artikel 9), waarbij wij ervan uitgaan dat het 
college hiervan te allen tijd ruimhartig gebruik zal willen maken; 
 

- Wij constateren dat Haaksbergen evenals vele andere gemeenten in Nederland ervoor kiest 
aan te sluiten bij de minimumbedragen studietoeslag, terwijl de gemeente ook had kunnen 
besluiten hogere bedragen te gaan uitkeren. Wat ons betreft had een extra steuntje in de 
rug voor deze doelgroep niet misstaan. Zeker ook omdat uit het “Ontwerp Advies/Besluit” 
blijkt dat momenteel slechts twee inwoners van Haaksbergen voor deze regeling in 
aanmerking komen; 
 

- Het valt niet uit te leggen dat ondanks de gebonden bevoegdheid van de gemeente plus  
onmiskenbare verhoging van de (maand)bijdragen te moeten lezen dat het budget vanuit 
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het Rijk voor de nieuwe studietoeslag niet verandert.  Het verbaast ons dat dit als gegeven 
wordt geaccepteerd; 
   

- Wij juichen het toe dat nu ook het recht op studietoeslag geldt voor minderjarige studenten! 
Wordt hierdoor geen toename verwacht in het aantal aanvragen?  
 

- In dit verband vragen wij ons af waarom Haaksbergen geen toename verwacht in het aantal 
aanvragen. De toevoeging “…, behalve een toename als autonome ontwikkeling wegens een 
verhoogde bekendheid” vraagt om een nadere toelichting. Wat betekent in ambtelijk 
Haaksbergs een ‘autonome ontwikkeling’? Als hiermee wordt gesuggereerd ervoor te 
zorgen dat aan de studietoeslag geen actieve bekendheid gegeven zal worden, maken wij 
hiertegen ernstig bezwaar; 
 

- In dit opzicht stellen wij voor als vervolgproces en uitvoeringsaspecten na de definitieve 
vaststelling door het college de publicatie van de Beleidsregels studietoeslag niet te 
beperken tot het digitale Gemeenteblad een op www.overheid.nl, maar veel ruimer middels 
artikelen en flyers de voorlichting daarvan te verzorgen. 
 

- Wij constateren dat er niet duidelijk wordt gesproken over een overgangsregeling. Er wordt 
namelijk gesuggereerd dat studenten met een lopende toeslag na de gewijzigde 
voorwaarden mogelijk geen recht hebben op de studietoeslag. Zij zouden vanwege het 
geneeskundig advies dit recht op studietoeslag kunnen verliezen. Voor de Haaksbergse 
situatie is dit uiteraard een zeer overzichtelijke situatie. Mocht dit (voor de een of twee 
huidige studenten in Haaksbergen) aan de orde zijn, dan pleiten wij voor een 
overgangsregeling, die minstens in lijn is met de bestaande Verordening individuele 
studietoeslag. 

   
Advies 
Afhankelijk van uw reactie op bovenstaande vragen, overwegingen en opmerkingen verwachten wij 
positief te kunnen adviseren over de ontwerp Beleidsregels studietoeslag Haaksbergen. Wij kunnen 
ons zeker vinden in de aangepaste bedragen omdat dit in het belang is van inwoners van 
Haaksbergen met een arbeidsbeperking die mede daardoor worden ondersteund in hun 
mogelijkheid om te studeren. Wie kan daartegen zijn? Wij gaan er dan ook van uit dat de gemeente 
de personen die voor de regeling in aanmerking komen en die bij haar bekend zijn, actief benadert 
en hen wijst op deze regeling. Uitdrukkelijk adviseren wij u om de nieuwe beleidsregels op zoveel en 
zo gevarieerd mogelijke manieren onder de aandacht te brengen van alle inwoners van Haaksbergen. 
   
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Participatieraad Haaksbergen 
 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 


