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Betreft: Reactie college advies Beleidsregels Studietoeslag

Geachte leden van het Burgerplatform Minima Ridderkerk,

Op 29 oktober jl. heeft u advies uitgebracht op de 'Beleidsregels Studietoeslag Ridderkerk 2022’. Wij
danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies. Graag willen wij reageren op de door u gegeven
adviezen

Advies 1 ; De nieuwe studietoeslag kent geen vermogenstoets meer, maar ook geen ïnkomenstoets 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.

Reactie college; De beleidsregels geven uitvoeringshandvatten voor datgene wat wel in de wet staat. Het
is daarom juridisch niet juist om in de beleidsregels zaken op te nemen die niet als voorwaarde genoemd
zijn in de wet en daarom ook niet van belang zijn voor het recht op de studietoeslag. Op de website van
de gemeente staat meer informatie over deze onderwerpen.

De studietoeslag is per 1 april 2022 geen vorm van bijstand meer. Het uitgangspunt dat gehuwden
samen recht hebben, geldt daarom niet voor de studietoeslag. Dit betekent dat per individu recht kan
bestaan op studietoeslag. De situatie van de partner is daarom niet van invloed op het recht op
studietoeslag van de aanvrager. Ook kan het voorkomen dat beide partners allebei recht op studietoeslag
hebben

Advies 2; 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
studietoestag 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



Reactie college; Ook hier geldt dat in het beleid niet wordt opgenomen wat niet in de wet staat. Op de
gemeentelijke website is deze informatie wel toegevoegd naar aanleiding van uw advies. Op deze plek
bereiken we de inwoners.

Advies 3; 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

ReactIe college: Het kan voorkomen dat wel studiefinanciering is aangevraagd, maar deze niet wordt
ontvangen. Dit O-recht is een vorm van studiefinanciering. Belanghebbende heeft dan wel een
beschikking, maar krijgt niets uitbetaald. Met dit 0-recht wordt voldaan aan de voorwaarde voor het
ontvangen van studiefinanciering. Wij gaan dit opnemen bij de informatie op de website.

U geeft in uw advies ook tips voor het beter bereiken van de doelgroep, dat waarderen wij en nemen we
ter harte. Een groter bereik van de doelgroep is de reden van de wetswijziging en daar zullen wij in
Ridderkerk ook ons best voor gaan doen. De student met een beperking is niet per definitie slecht in het
regelen van de ftnanciële administratie. Maar als dat nodig is dan gaan wij ervan uit dat ondersteuning is
gevraagd via het wijkteam. Het gebruik van deze regeling en andere regelingen blijven wij monitoren en
zullen we delen via de jaarlijkse evaluatie.
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