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Geachte leden, 

Op 28 mei zijn het raadsvoorstel Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 
gemeente Haarlem en de eerste wijzigingsverordening verordeningen 
Participatiewet gemeente Haarlem besproken in de commissie Samenleving. Dc heb 
u beloofd de antwoorden op een paar gestelde vragen per brief te sturen. 

Kan de gemeente een inspanning doen om die personen zonder inkomen (die 
maximaal drie maanden onbezoldigde arbeid kunnen verrichten teneinde de 
loonwaarde vast te stellen) toch van een inkomen te voorzien gedurende die 
periode? 

Iedereen die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoet kan een inkomen 
verwerven, met als sluitstuk de bijstand. Als er geen inkomen voorhanden is, omdat 
men bijvoorbeeld is uitgesloten van het recht op uitkering, mag de gemeente niet 
alsnog overgaan tot inkomensverstrekking. Dit zou namelijk inhouden dat de 
gemeente aan inkomsenspolitiek doet; dit is voorbehouden aan het Rijk. Dit neemt 
niet weg dat voordat iemand op een baan met loonkostensubsidie geplaatst wordt, 
nadrukkelijk in kaart wordt gebracht welk inkomen iemand heeft en bij gebrek 
daaraan welke mogelijkheden tot verwerven van een inkomen er voor die persoon 
bestaan. Dit gebeurt op bijvoorbeeld het Werkplein en ook in de contacten die de 
gemeente met de belanghebbende heeft. 

Het is wettelijk bepaald dat een persoon die behoort tot de doelgroep 
Loonkostensubsidie, maximaal drie maanden onbeloonde werkzaamheden kan 
verrichten, om tot een reële vaststelling van de loonwaarde te komen (artikel 10 d, 
derde lid). De loonwaarde wordt vastgesteld op de werkplek zelf. 
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De periode van maximaal drie maanden is uitdrukkelijk bedoeld om de loonwaarde 
op een correcte wijze vast te stellen en vormt een prikkel voor potentiële 
werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook is die 
periode bedoeld als inwerkperiode van de nieuwe medewerker. Het wennen aan een 
nieuwe functie en omgeving voor iemand met een arbeidsbeperking vergt wat meer 
tijd. De loonkostensubsidie wordt dan ook pas verstrekt als sprake is van een 
daadwerkelijk dienstverband. 

De raad heeft in december 2014 de re-integratieverordening Participatiewet 
vastgesteld. Hierin zijn onder andere de instrumenten 'werkstage' en 
'participatieplaats' opgenomen. Dit zijn instrumenten waarbij iemand zonder 
arbeidsbeperking, met behoud van uitkering, vaardigheden op kan doen waarmee de 
kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Ook bij de inzet van deze instrumenten 
wordt, net als bij de inzet van het instrument loonkostensubsidie, uitdrukkelijk 
gekeken naar verdringingsaspecten en eventuele beïnvloeding van 
concurrentieverhoudingen. 

Op welke wijze kan/gaat de gemeente bevorderen dat de loonwaarde zo spoedig 
mogelijk wordt vastgesteld en daardoor de onbezoldigde periode zo kort mogelijk 
is? 

In de nadere afspraken die we gaan maken met het UWV (via de samenwerking in 
het Werkbedrijf) komt dit aspect aan de orde en wordt deze wens kenbaar gemaakt. 

Er staat bezwaar en beroep open tegen de beschikking waarin de vastgestelde 
loonwaarde wordt vastgelegd. Kan een eventueel bezwaar tot gevolg hebben dat de 
loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld? 

Is de loonwaarde eenmaal vastgesteld, dan wordt deze opgenomen in een 
beschikking die de gemeente naar de betrokken partijen stuurt. Zoals iedere 
beschikking, betreft het een voor bezwaar- en beroep vatbare beslissing van een 
overheidsorgaan. In een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt in ieder 
geval gekeken of de vaststelling van de loonwaarde op een zorgvuldige en correcte 
wijze heeft plaatsgevonden. Welke criteria worden meegenomen in de evaluaties 
van de inzet van het instrument loonkostensubsidie en de vaststelling daarvan door 
het UWV? 

Bij de evaluaties wordt gekeken naar de volgende zaken: 
De doelmatigheid van de inzet van het instrument ( zorgt het inderdaad 
voor meer banen voor de doelgroep?) 
De zorgvuldigheid van de loonwaardebepaling ( zijn er veel of juist weinig 
bezwaren ingediend tegen de vaststelling van de loonwaarde?) 
De ervaringen van de belanghebbenden zelf (de mate van tevredenheid over 
de beschikbaarheid en inzet van het instrument en de dienstverlening door 
het UWV) 
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Op welke wijze wordt er geborgd dat er geen verdringingsaspecten optreden bij de 
inzet van het instrument loonkostensubsidie? 

Het instrument loonkostensubsidie wordt alleen ingezet als sprake is van een 
dienstverband. De belanghebbende ontvangt in ieder geval het voor hem of haar 
geldende minimumloon, waarbij de werkgever gecompenseerd wordt voor de 
mindere productiviteit. In die zin is er geen sprake van verdringing omdat sprake is 
van een regulier dienstverband met personen waarvan op objectieve wijze is 
vastgesteld dat zij niet in staat zijn om met voltijdsarbeid het minimumloon te 
verdienen. 
Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten wordt overigens altijd gekeken naar 
mogelijke verdringingsaspecten, zo is dit ook opgenomen in de verordeningen en 
beleidsregels. Zo betrekken we bij het onderzoek ook welke functie het betreft en of 
het geen onrechtmatige vervanging van een goed functionerende medewerker 
betreft. In die gevallen zal het instrument niet worden ingezet. 

Hoeveel Nugger 's worden momenteel door de gemeente begeleid op het gebied van 
re-integratie? 

Niet- Uitkeringsgerechtigden, ook wel Nuggers genoemd, hebben geen recht op een 
uitkering op grond van hun leeftijd, of omdat hun partner meer verdient dan de 
bijstandsnorm, of omdat ze beschikken over een vermogen dat hoger is dan 
toegestaan in de bijstand. 
Op dit moment vindt geen aparte registratie plaats waarin onderscheid is 
aangebracht tussen Nuggers en niet-Nuggers. De (VSO) jongeren onder de 18 jaar 
waar mee gewerkt wordt in het kader van het Agros project en het leerplein/RMC 
vallen in ieder geval onder de categorie Nuggers. 
Bij de implementatie van het 'Uitvoeringsplan Participatiewet' bekijken we of en 
hoe een aparte registratie van niet-uitkeringsgerechtigden waarvoor wij 
instrumenten inzetten, geregeld kan worden. 

Met vriendelijke groet. 


