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Raadsinformatiebrief houdende beantwoording rondvragen 
20R.00299 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 
Portefeuillehouder: Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Armoede- en minimabeleid 

Datum  : 31-03-2020 

Contactpersoon : J. Horjus 

Tel.nr. : 8505 

E-mailadres : horjus.j@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over zienswijze gewijzigde verordening individuele 
studietoeslag 
 
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD en D66. 

 horjus.j@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
1. Hoe werkt het proces van aanvraag tot en met verstrekking van de studietoeslag? 

De aanvraag wordt ingediend middels een formulier op de website van Ferm Werk. Ferm Werk beoordeelt 
de aanvraag aan de hand van de voorwaarden die zijn genoemd in de wet en eigen beleid (verordening en 
beleidsregels). Daarna wordt een besluit genomen over het wel of niet toekennen van de toeslag. Als de 
toeslag wordt toegekend wordt hij uitgekeerd, nu gebeurt dat twee keer per jaar en vanaf 2021 zal dat elke 
maand zijn. 
 
Verkend wordt om te onderzoeken of het mogelijk is toe te kennen voor de duur van een studiejaar in plaats 
van een kalenderjaar. Ook is de aanvrager verplicht te melden als hij/zij stopt met de studie of als er 
inkomsten uit werk verworven worden. Periodiek zal dit worden gecontroleerd.  
 

2. Hoe verklaart het college dat er zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid? 
 
Doordat het voor de meeste studenten niet mogelijk was te voldoen aan de voorwaarde dat de student 
aantoonbaar niet in staat is het minimumloon te (gaan) verdienen. In de nieuwe situatie wordt dit criterium 
gewijzigd en zal geïnterpreteerd worden als: door een medische beperking naast de studie structureel niet 
kunnen bijverdienen.  
 

3. Welke mogelijkheden zijn er om meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar een 
studie te bewegen? 

De individuele studietoeslag is een toeslag voor inwoners tussen de 18 en 30 jaar (op het moment van de 
start) die een studie volgen. Ferm Werk kijkt bij deze groep mensen altijd of zij in staat zijn een opleiding te 
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volgen. Bij elke inwoner met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt dus al getoetst of hij/zij gestimuleerd 
kan worden.  
 
Daarnaast worden in de pilot ‘Jongeren in Participatie’ verminderd zelfredzame jongeren toegeleid naar 
werk, dagbesteding en/of een studie. Het gaat in de pilot om jongeren die (nog) geen bijstandsuitkering 
hebben, in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar. Bij elke jongere wordt gekeken in hoeverre het behalen van 
een startkwalificatie, dit is minimaal een mbo Niveau 2 diploma, een mogelijkheid is, en hoe daar naartoe 
kan worden gewerkt. Op die manier willen we stimuleren dat jongeren een betere positie hebben op de 
arbeidsmarkt. 
 
 

Bijlagen: 
geen 

 

 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 

 


