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Emmeloord, 3 mei 2022. 
 
Onderwerp 
Individuele studietoeslag gemeente Noordoostpolder 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. De Participatieverordening Noordoostpolder 2018 gewijzigd vast te stellen. 
 

Doelstelling 
Jongeren met een medische beperking de mogelijkheid bieden om een studie te volgen zodat ze een 
betere kans op een baan krijgen. 
 
Inleiding 
Sinds 2015 kunnen personen die vanwege een medische beperking naast een studie geen geld 
kunnen verdienen, een individuele studietoeslag ontvangen. Dit onderwerp valt onder de 
beleidsvrijheid van gemeenten hoe er mee omgegaan wordt. Als gevolg hiervan zijn tussen 
gemeenten grote verschillen ontstaan. Het kabinet vond dit niet passen bij de doel van de regeling en 
de doelgroep. Daarom besloot het kabinet om de regels landelijk te uniformeren en de bijbehorende 
bijdragen te harmoniseren. Met de Verzamelwet SZW 2022 en het daarbij aangenomen amendement 
over de individuele studietoeslag, voorziet het kabinet hierin. 
 
Het wetsvoorstel en het amendement houdt in dat de huidige regels en systematiek volledig worden 
vervangen. Er is nog steeds beleidsruimte voor de gemeente, maar een stuk minder dan in de oude 
situatie. Zo is bijvoorbeeld de plicht om voor de individuele studietoeslag een verordening te hebben 
vervallen.  
 
De datum vanaf wanneer de nieuwe regels gelden is 1 april 2022. Voor de inviduele studietoeslag 
‘oude stijl’ heeft de gemeente Noordoostpolder regels opgenomen in de Particiaptieverordening 
Noordoostpolder 2018 en in de beleidsregels Participatie 2018. Als gevolg van de wetwijziging, zijn 
deze  passages in die documenten niet langer van toepassing. Daarom is het nodig om deze 
documenten juridisch aan te passen en nieuwe beleidsregels vast te stellen. 
 
Beleidsreferentie 

- Participatiewet (artikel 36b) 
- Verzamelwet SZW 2022 

 
Argumenten 

1.1 De Participatieverordening Noordoostpolder 2018 is niet meer in overeenstemming met de 

recente wijziging van de Participatiewet. 

De aanpassingen zijn het gevolg van het gewijzigde criterium in artikel 36b, lid 1, onderdeel d. Het 
nieuwe criterium maakt de regeling toegankelijker voor studerende inwoners met een beperking. 
Met de studietoeslag kunnen we jongeren met een medische beperking de mogelijkheid bieden 
om een studie te volgen. 

 
Kanttekeningen 
Geen  
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Planning/uitvoering 
De wijzigingen worden onder de aandacht van inwoners gebracht. 
 
Bijlagen 

1. Beleidsregels studietoeslag gemeente Noordoostpolder (ZS00336087) 
2. Was-wordt overzicht van de Beleidsregel Participatie 2018 (ZS00335030) 
3. Was-wordt overzicht van de Participatieverordening 2018 (ZS00335037) 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : de heer H. Wijnants 
Steller : mevrouw M. Visscher; 0527633928; m.visscher@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022, no. 22.0000615; 
 
gelet op artikel 36b Participatiewet; 
 

B E S L U I T: 
 
De Participatieverordening Noordoostpolder 2018 gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


