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Motie : lndividuele Studietoeslag: voorkom schulden, vergroot participatie

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,

Constaterende dat
De lndividuele Studietoeslag bestemd is voor studenten die niet kunnen bijverdienen
naast hun studie, vanwege hun medische beperking;
Deze studenten dankzij de lndividuele Studietoeslag in staat worden gesteld om mee te
doen in de samenleving en behoed worden voor schulden;
De hoogte van de toeslag in de gemeente Oss op €182,- per maand ligt;
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft bepaald dat per 1 januari 2021 het bedrag op
€300,- komt te liggen (gelijk aan de studieregeling Wajong 2010)1;
Gemeenten beleidsruimte hebben om alvast vooruit te lopen op bovengenoemde
wetswijziging;

Overwegende dat:
- Studenten met een medische beperking kwetsbaar zijn op het terrein van schulden en

participatie en dat het onze maatschappelijke taak is om die kwetsbaarheid te
verminderen;

- De gemeente Oss nu al het bedrag kan verhogen van €182,- per maand, naar €300,- per
maand en hierdoor een jaar langer een groot verschil kan maken voor deze doelgroep;

- Er in Oss vorig jaar 15 mensen gebruik gemaakt hebben van de individuele Studietoeslag
en dat verhoging van het bedrag dus geen grote financiële gevolgen heeft voor het
gemeentelijk budget.

Draagt het college op:
- Alvast vooruit te lopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat, door het bedrag

van de lndividuele Studietoeslag te verhogen naar€300,- per persoon, per maand.
- De regeling en wijziging actief onder de aandacht te brengen bij de doelgroep binnen de

gemeente Oss
- Bovenstaande per 1 januari 2O20 in te voeren

En gaat over tot de orde van de

Namens SP, Bas van der Voort

Namens GroenLinks, Dolf

Namens D66, Henriëtte Renders

I Studietoeslag voor student met medische € 300 per maand:
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