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            Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR)  

        In Ridderkerk klinkt elke stem           

                              In Ridderkerk wordt elke stem gehoord 

 
Aan:  
Het College van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk 
t.a.v. wethouder de heer E. Pina  
c.c.: mevr. A.A. van der Plaat en mevr. S. Zock 
 

     Ridderkerk, 29 oktober 2022 
 

Betreft:  Gevraagd advies beleidsregels_studietoeslag 2022 

 
Geacht College, 
 
Wij danken u hartelijk voor het verzoek om als Burgerplatform Minima Ridderkerk, hierna te noemen 
platform, advies uit te brengen over bovengenoemd onderwerp. Hieronder wordt nader ingegaan op de 
nieuwe regels. 
 
Algemeen 
De oude regeling werd minder vaak gebruikt dan was verwacht en door een aantal verbeteringen in de 
wetgeving (36b Participatiewet) door te voeren heeft de centrale overheid het mogelijk gemaakt dat 
meer studenten met een structurele medische beperking gebruik kunnen maken van de studietoeslag. 
Een aantal beperkingen zijn opgeheven met als doel dat meer jongeren met een medische beperking die 
niet kunnen bijverdienen naast hun studie, extra financiële steun kunnen krijgen. 
Er gelden geen leeftijdsregels meer, alleen indirect door de eisen van de WSF en WTOS. Deze studenten 
met een medische beperking kunnen nu 300 euro studietoeslag per maand ontvangen, dat is bijna 100 
euro meer. Het (oude)bedrag was soms te laag om echt een financieel steuntje in de rug te bieden. 
Wij zijn dan ook positief over deze gewijzigde en verruimde regeling studietoeslag. 
 
Hieronder gaan wij verder in op een aantal aspecten en doen ook voorstellen die vooral betrekking 
hebben op de bekendheid & toegankelijkheid van de regeling. 
 
De regeling inhoudelijk 

Geen vermogenstoets meer 
Geen bijzondere bijstand meer, maar een aparte regeling is het geworden. De nieuwe studietoeslag kent 
geen vermogenstoets meer, maar ook geen inkomenstoets meer(behalve bij partners). 
Dat laatste staat niet expliciet in wettekst en ook niet in deze regeling. 
➢ Wij adviseren u in de toelichting op te nemen dat er ook geen inkomenstoets(behalve bij 

partners) wordt gedaan en de nieuwe regeling een groter bereik heeft. 
Alimentatie of ouderbijdrage zijn geen inkomsten en vormen geen beperking 
Een alimentatiebetaling die bedoeld is voor de kosten van levensonderhoud valt niet onder het 
verwerven van inkomsten. Hetzelfde geldt voor een betaling door iemands ouders op grond van hun 
onderhoudsplicht. Het ontvangen van alimentatie of een ouderbijdrage staat de aanvraag en het 
ontvangen van een studietoeslag dus niet in de weg. 
➢ Wij adviseren u deze informatie eveneens in de toelichting op te nemen en daarmede het grotere 

bereik van deze regeling zichtbaar te maken. 
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Veel (bijstands-)regelingen kennen die beperking wel en dat weerhoudt wellicht al op voorhand 
mogelijke aanvragen. 
Recht op een toeslag ook als een student een 0-bedrag heeft. 
Soms heeft een student recht op studiefinanciering of tegemoetkoming WTOS, maar komt het niet tot 
uitbetaling. Met dat recht op 0-bedrag voldoet een student echter wel aan de voorwaarde van artikel 
36b lid 3 onderdeel a Pw. 
➢ Wij missen dat in de toelichting en adviseren u dit alsnog op te nemen. Inzet is om de aanvrager 

optimaal te informeren. 
 
Bekendheid & toegankelijkheid van de regeling 
80% van de gemeenten heeft/had de informatievoorziening niet op orde(onderzoek van Divosa). De 
wijzigingen in de wetgeving zijn juist bedoeld om het gebruik fors te verbeteren. In Ridderkerk maken 
volgens ambtelijke opgave maar 5 studenten van de (oude) regeling gebruik. Deze herziening biedt 
direct goede mogelijkheden! Daarvoor is wel het volgende nodig: 
 
Goede en effectieve communicatie is en blijft een centraal aandachtspunt 
Veelal zien we als reactie van de gemeente (ambtelijk) over publicatie en website; eerst het beleid 
vaststellen en dan komt later wel de uitvoering/publicatie ed. Dat is o.i. niet de goede weg. 
Keer op keer blijkt dat gemeenten helaas tekort schieten in de toegankelijkheid van de regeling en in de 
“promotie van de regeling” in nieuwsberichten ed. Dat kan veel beter en dient o.i. vanaf het begin 
inzichtelijk gemaakt te worden met een plan bij de vaststelling van deze beleidsregels. 
 
Actieve samenwerking met scholen en andere organisaties 
Zoek proactief de samenwerking (en uitrol) met andere organisaties en schakel (lokale)scholen en 
andere onderwijsinstellingen in om de doelgroep beter te kunnen bereiken. Studiebegeleiders en 
schooldecanen kunnen bijvoorbeeld de regeling onder de aandacht brengen van de ouders. 
 
Zorg voor goede begeleiding - cliëntondersteuning 
Jongeren met een beperking hebben vaak hulp nodig bij hun administratie, het aanvragen van een 
uitkering en voorzieningen en contacten met instanties. Daarom is het belangrijk dat deze jongeren 
meer persoonlijke begeleiding krijgen. Cliëntondersteuning vanuit de Wmo kan hierin voorzien; de 
cliëntondersteuner staat als persoonlijk begeleider naast de jongere en kan ondersteuning bieden bij 
hulpvragen op het gebied van onder meer werk, inkomen, welzijn, wonen en zorg. 
 
Factsheet 
Wij herhalen nogmaals ons eerder uitgebrachte advies over gewijzigde verordening inkomenstoeslag 
2023. 
“Bij de herziening van een dergelijke regeling hoort o.i. ook een hoofdstuk te worden opgenomen met 
actuele kerngetallen en een analyse van de toegankelijkheid van de regeling en niet alleen een 
opsomming van juridische tekstregels met een toelichting op de artikelen.” 
Vanuit de raad worden bij de behandeling vaak veel vragen gesteld over het gebruik, de 
toegankelijkheid. Maak dat zichtbaar aan de voorkant. Het vergroot ook de betrokkenheid en het 
draagvlak. 
 
Advies 
❖ Wij zijn positief ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van de beleidsregels_studietoeslag 

2022. Wel verzoeken wij u onze hierboven aangegeven reacties mee te nemen in de definitieve 
regeling die naar de raad gaat; 

❖ Voeg in de bijbehorende toelichting van deze regeling toe de hierboven genoemde (extra) 
mogelijkheden die toekenning toch mogelijk kunnen maken. Stimuleer het gebruik; 
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❖ Voorzie de regeling van een overzicht met (actuele) kerngetallen – een zogenaamd factsheet – 
waaruit het gebruik en het effect van de regeling inzichtelijk wordt gemaakt en ook gemonitord kan 
worden in de komende jaren; 

❖ Het bereik en de toegankelijkheid van de regeling te versterken middels een aparte communicatie-
paragraaf (met voorgestelde acties) die aan het aan het college & raadsvoorstel wordt toegevoegd; 

❖ Zet in op actieve samenwerking en bekendheid van de regeling met het onderwijsveld; 

❖ Zorg voor een op jongeren gerichte begeleiding, zeker voor deze kwetsbare doelgroep. 

Uiteraard zijn wij gaarne bereid tot overleg en afstemming over ons advies en voor een verdere 
uitwerking. 
 
De reactie van het MBR is in dit advies meegenomen. 
 
Uitgebrachte adviezen 
Het BMR heeft nog geen reactie gehad op 2 van onze eerdere adviezen te weten: 
- ADVIES wijzigingen Beleidsregels Inkomen en Vermogen 2022 (mei jl.) 
- ADVIES gewijzigde verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023 (aug. jl.) 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Namens het Burgerplatform Minima Ridderkerk, 
 
Ger Scholtens, voorzitter 


