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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Raadslid Becht van de Fractie van D66 
over gemeentelijke studietoeslagenregeling arbeidsbeperkte jongeren 

Beantwoording van de vragen: 

1. Bent u het met D66 eens dat ook arbeidsbeperkte jongeren volop kans moeten hebben op 
onderwijsdeelname ? 

Wij zijn van mening dat alle inwoners van de gemeente Woerden optimale kansen moeten hebben om zich 
te ontwikkelen. Dat geldt ook voor inwoners met een arbeidsbeperking. 

2. Hoe wordt derhalve in de gemeente Woerden met ingang van 1 januari 2015 invulling gegeven aan 
deze regeling? 

In algemene zin worden arbeidsbeperkten ondersteund door Ferm Werk bij het opdoen van competenties 
en het verwerven van (zo regulier mogelijke) arbeid. In de Verordening individuele studietoeslag 2015 van 
de GR Ferm Werk staat vermeld dat Woerden een bedrag van C 600,- per 6 maanden verstrekt aan 
inwoners die aan de voorwaarden voldoen (C 1.200,- op jaarbasis). Vergeleken met andere gemeenten 
bevindt Woerden zich in de middenmoot (zie de 'ranglijst', gepubliceerd op Binnenlandsbestuur.nl, 
http://www.binnenlandsbestuur.nI/Uploads/2015/3/Ranqliist-Studietoelaqe-Gemeenten.pdf). 

Bij het bepalen van de hoogte van de studietoelage zijn de volgende factoren van belang: 
» om in aanmerking te kunnen komen, moeten inwoners (wettelijk) ook in aanmerking komen voor 

studiefinanciering. De regelgeving gaat er vanuit dat deze inwoners (evenals andere studenten) gebruik 
maken van studiefinanciering, dat zij eventueel bijverdienen en/of bijlenen 

» de toelage betreft derhalve alleen een tegemoetkoming op basis van de gedachte dat een 
arbeidsbeperkte student wellicht minder makkelijk kan bijverdienen en wellicht iets hogere kosten heeft 
vanwege zijn/haar beperking 

3. Welke percentages en verantwoording hanteert de gemeente Woerden voor deze studietoelage? 

Wij hebben er niet voor gekozen een percentage van het wettelijk minimum loon te hanteren maar om een 
vast bedrag te kiezen met inachtneming van bovenstaande factoren. Omdat de regeling tot voor kort werd 
uitgevoerd door het UWV, is het onbekend hoeveel inwoners van deze regeling gebruik zullen maken. Op 
basis van het aantal aanvragen over 2015 zullen wij het beleid evalueren en zo nodig bijstellen. 
Uitgangspunt zal zijn dat het beleid past binnen de beschikbare middelen. 

4. Wanneer wordt de verordening inzake deze regeling voorgelegd aan de raad? 

De Verordening is opgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk en voor een zienswijze voorgelegd 
aan de raden van de in Ferm Werk deelnemende gemeenten (registratienummer 14i.03793). De 
verordening is in samenhang met het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein in oktober 2014 in de raad aan 



de orde geweest. Het algemeen bestuur heeft vervolgens de verordening vastgesteld in december 2014. 
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