Schriftelijke vragen D66 over te lage studietoeslag voor studenten met een beperking
In een artikel in Trouw van 30 april jl.1 valt te lezen dat de gemeente Leiden onderaan bungelt voor
de toelage die een student met beperking aanvullend krijgt. Dit bedrag is maximaal 100 euro per
maand. Dit terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op
basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou
moeten worden.
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Krijgsman (D66) de volgende vragen
aan het college van burgemeester & wethouders:
1. Kan het college uitleggen waarom Leidse studenten met een arbeidsbeperking slechts 100
euro per maand aanvullende studietoelage krijgen terwijl het gemiddelde 242 euro is, en het
advies is om dit naar minimaal 300 euro te verhogen?
2. Kan het college aangeven op basis waarvan gekozen is voor een bedrag van slechts 100 euro
studietoelage per maand?
3. Hoeveel in Leiden wonende studenten met een beperking ontvangen deze aanvullende
studietoelage?
4. Is het college bereid deze toelage te verhogen, bijvoorbeeld naar de noodzakelijk geachte
300 euro per maand? Zo ja, kan dat al per 1-7-2021 zoals oorspronkelijk door de wet
bedoeld?
Zo nee, waarom niet en wat zouden de jaarlijkse kosten om het bedrag van deze toelage wel
te verhogen naar 300 euro per maand?

In het artikel is ook aangegeven dat veel studenten die mogelijk aanspraak maken op deze regeling
deze niet kennen en/of hier geen gebruik van maken.
5. Hoe worden inwoners met een beperking die voor deze toelage in aanmerking komen
geïnformeerd over het bestaan van deze regeling?
6. Kan het college een inschatting geven welk percentage van studenten met een beperking in
Leiden gebruik maken van deze regeling?
7. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling en op welke wijze
kan iemand een aanvraag indienen?
8. Ziet het college mogelijkheden om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en ziet het
college mogelijkheden de regeling breder onder de aandacht van de doelgroep te krijgen?
Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Eric Krijgsman (D66)
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https://www.trouw.nl/onderwijs/student-met-een-beperking-krijgt-nog-steeds-te-weinigstudietoeslag~b86ef1f1/#:~:text=Studenten%20met%20een%20beperking%20wachten,een%20landelijke%20r
egeling%20voor%20studietoeslag.&text=Omdat%20gemeenten%20zeer%20uiteenlopende%20bedragen,naar
%20300%20euro%20per%20maand.

