
 
 

Datum: 14 juli 2022 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 

Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Over:  verlaging individuele studietoeslag 

 

Geacht college, 

 

In juli 2021 besloot het college tot het ophogen van de individuele studietoeslag, in 

afwachting tot een aanpassing van de landelijke regels. Hierdoor ging de toeslag voor 

studenten die door een handicap niet kunnen werken, omhoog van 150 naar 300 euro 

voor alle ontvangers van deze toeslag. Daarmee steunde de gemeente Nijmegen deze 

jongeren zodat zij ondanks extra kosten vanwege een beperking, normaal kunnen 

rondkomen.  

 

In het collegevoorstel ‘Actualisatie beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet’ 

kiest het College ervoor om de nieuwe landelijke bedragen ook in Nijmegen over te 

nemen. Dit betekent een forse verlaging voor jongeren met een beperking onder de 21. 

Zij worden voor elk jaar onder de 21 met tientallen tot honderden euro’s gekort, terwijl de 

extra kosten door een medische aandoening relatief constant blijven.Een uitwonende 18-

jarige wordt door het college nu met 150 euro per maand gekort. Dit is voor hen een 

enorme financiële klap. Dit kan niet de bedoeling zijn van een college dat zegt voor 

jongeren en studenten op te komen. 

 

Wat de SP betreft moeten we deze jongeren blijven steunen, zodat zij niet in financiële 

problemen komen vanwege een medische beperking. Omdat wij niet vinden dat de 

gemeente jongeren tussen de 18 en 21 moet korten, hebben wij de volgende vragen: 

 

 

1. Is het college het met de SP eens dat de wijzigingen neerkomen op het korten van 

jongeren tussen de 18 en 21? 

 

2. Is het college het met de SP eens dat er geen significant verschil is tussen de extra 

medische kosten die een 18-jarige met een beperking maakt, vergeleken met een 

21-jarige? 

 

3. Is het college het met ons eens, dat hiermee voor 18-jarigen de verhoging van 

vorig jaar effectief wordt teruggedraaid? 

 

4. Wat was het aantal studenten dat de afgelopen jaren gebruik maakte van de 

individuele studietoeslag evenals de bijbehorende uitgaven, uiteengezet per jaar?  



 
 

5. Wat is de reden voor het college om bij deze regeling terug te vallen op de 

landelijke bedragen, terwijl Nijmegen een ruimhartiger sociaal beleid heeft en op 

veel gebieden verder gaat dan landelijke regelgeving?  

 

6. Is het college het met de SP eens dat dit beleid afbreuk doet aan de 

rechtszekerheid van de groep jongeren tussen 18 en 21 jaar, die vorig jaar te horen 

kreeg dat de individuele studietoeslag 300 euro per maand is? 

 

7. Hoe kijkt het college nu naar de verhoging van de toeslag tot 300 euro? 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Menno Uphoff  Jeannette Geers 

 

 

 

 

 

 

 

 


