
 

 

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE 
MIDDEN-GRONINGEN 2020  
 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019; 
gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; 
gezien het advies van de adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen; 

 

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 

 

Artikel 1. Indienen verzoek 

Een verzoek als bedoeld in artikel 36 b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door middel 

van een door het college vastgesteld formulier. 

 

Artikel 2. Doelgroep en aantoonplicht          

1. Het college beoordeelt of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de 

Participatiewet niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel 

mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.                             

2. Belanghebbende moet aantonen dat hij tot de doelgroep behoort, aan de hand van een recent 

medisch rapport op basis van medisch onderzoek gericht op de handicap van belanghebbende. Dit 

onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende keuringsarts en mag niet langer dan twee jaar 

oud zijn, te rekenen vanaf datum keuringsrapport.                     

3. Als belanghebbende niet beschikt over een medisch rapport, zoals bedoeld in het tweede lid, kan 

het college besluiten om intern of zo nodig extern (door een arbeidsdeskundige) een onderzoek uit 

te voeren naar de vraag of belanghebbende niet in staat is om het wettelijk minimumloon te 

verdienen doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.   

 

Artikel 3. Vrijlating vermogen 

Voor het vaststellen van vermogen in verband met het bepalen van het recht op studietoeslag zijn de 

vermogensvrijlatingen voor de algemene bijstand onverkort van toepassing.   

 

Artikel 4. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag 

Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor twaalf maanden vanaf datum aanvraag en in twaalf 

gelijke, maandelijkse delen betaalbaar gesteld, voor zolang belanghebbende voldoet aan de 

voorwaarden voor de individuele studietoeslag zoals bepaald is in de Participatiewet en deze 

verordening. Na afloop van deze twaalf maanden kan telkens aangevraagd worden voor een nieuwe 

periode van twaalf maanden voor zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.  

 

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag 

1. Een individuele studietoeslag bedraagt 107 euro per maand.  

2. Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de 

consumentenprijsindex zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en zoals 

gehanteerd door Kluwer Schulinck. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s. 



 

 

 

Artikel 6. Inwerkingtreding, intrekking en citeerartikel   

1. Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking.                                   

2. Per gelijke datum wordt ingetrokken de Verordening individuele studietoeslag gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 2015 (bekendgemaakt op 27 oktober 2014), de Verordening individuele 

studietoeslag gemeente Menterwolde 2014 (bekendgemaakt op 30 oktober 2014) en de Verordening 

individuele inkomenstoeslag gemeente Slochteren 2015 (bekendgemaakt op 30 oktober 2014). 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-

Groningen 2020. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2019.  

 

De voorzitter,  

 

 

De griffier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


