
Registratienr. 15.009907  DANIELLE  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.009907*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 5 
 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 College / registratienr.: 15.009914 

12 mei 2015 

D.J.L.M. van der Kruijs 

0224 – 210 591 
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Sociaal Domein 
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Samenvatting 

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Onder deze wet is het mogelijk gebruik 

te maken van diverse nieuwe instrumenten gericht op arbeidsinschakeling. Door de inzet van deze 

instrumenten hebben we meer mogelijkheden om mensen richting werk te begeleiden. 

Loonkostensubsidie is een onmisbaar instrument bij de invulling van de banenafspraak voor mensen 

met een arbeidsbeperking. Beschut werk biedt inwoners die afhankelijk zijn van een grote mate van 

begeleiding en/of toezicht op de werkplek, uitzicht op een betaalde baan. De voorziening beschut 

werk is opgenomen in de vast te stellen gewijzigde Re-integratieverordening. Evenals de voorziening 

participatieplaats, waar de gemeente Schagen niet eerder gebruik van heeft gemaakt. Het 

instrument Loonkostensubsidie is opgenomen in de vast te stellen verordening Loonkostensubsidie. 

 

Voorgesteld besluit 

Vast te stellen de navolgende verordeningen: 

1. Re-integratieverordening Participatiewet Schagen 2015 II 

2. Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Schagen 2015 

 

 

Financiële gevolgen 

De gemeente ontvangt van het rijk middelen om de instrumenten Participatiewet te kunnen 

uitvoeren.  
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Aanleiding 

In oktober 2014 zijn de nieuwe en de aangepaste verordeningen in verband met de invoering van de 

Participatiewet vastgesteld. Voor enkele van de nieuwe instrumenten was op dat moment de nieuwe 

wet- en regelgeving nog niet compleet. Ook was organisatorische voorbereiding nodig door 

afstemming binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. 

Inmiddels is het wetgevingstraject en de organisatorische voorbereiding rond. Voor de uitvoering van 

de instrumenten hebben wij op 21 april jl de notitie Instrumentarium Participatiewet vastgesteld.  

Nu de inzet van het instrumentarium duidelijk is, kunnen ook de betreffende verordeningen voor 

besluitvorming worden voorgelegd. Het gaat om een aanpassing op de re-integratieverordening en 

om de (nieuwe) verordening Loonkostensubsidie. De gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd 

gekregen om deze verordeningen vast te stellen. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Door de inzet van deze nieuwe instrumenten hebben we meer mogelijkheden om mensen met een 

arbeidsbeperking richting betaald werk te begeleiden.  

 

2. Argumenten 

In de te wijzigen Re-integratieverordening worden de volgende nieuwe instrumenten opgenomen: 

- beschut werk 

- participatieplaatsen 

 

Beschut werk   

Op grond van de Participatiewet kan de voorziening ‘beschut werk’ worden aangeboden aan 

inwoners die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. De gemeenteraad is verplicht om in 

de re-integratieverordening op te nemen:  

- hoe een inwoner in aanmerking komt voor beschut werk 

- welke voorziening wordt aangeboden 

- hoe de omvang wordt bepaald 

 

Door de voorziening beschut werk kan een (beperkt) aantal inwoners die niet bij een reguliere 

werkgever kunnen werken, toch een betaalde baan krijgen. Het gaat om personen die een 

dusdanige mate van toezicht en/of begeleiding nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever 

kan worden verlangd dat zij hierin kunnen voorzien. 

 

Participatieplaats 

Op grond van de Participatie wet is het ook mogelijk om de voorziening ‘participatieplaat’s aan te 

bieden. De participatieplaats is bedoeld voor inwoners voor wie de kans op inschakeling in het 

arbeidsproces gering is. Het gaat om mensen die door bijvoorbeeld een lage opleiding en/of geringe 

werkervaring een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Gedurende twee jaar (verlenging tot 

maximaal vier jaar is mogelijk) voert de inwoner onbeloonde additionele werkzaamheden uit en 

wordt –indien mogelijk- een opleiding aangeboden die de arbeidskansen vergroot.  

Tot nu toe hebben de gemeenten Schagen en Hollands Kroon (voorheen ISD-KNH) geen gebruik 

gemaakt van de voorziening ‘participatieplaats’ die de Participatiewet biedt. De praktijk heeft 

geleerd dat er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt behoefte is aan een langere 

en meer intensieve voorbereiding op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Door het sluiten van de 

toegang tot de Wsw en de Wajong (alleen nog mogelijk voor jongeren zonder arbeidsvermogen) 

ontstaat er meer behoefte aan langdurige trajecten om werkervaring op te doen en vaardigheden 

aan te leren. De participatieplaats kan hierin voorzien.  

Het traject wordt uitgevoerd met behoud van uitkering (dus geen loonbetaling). De 

belanghebbende heeft recht op een premie van € 100 per half jaar. Daarnaast moet 

belanghebbende in de gelegenheid worden gesteld om scholing te volgen. 
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Verordening Loonkostensubsidie 

De loonkostensubsidie is een belangrijk instrument waar werkgevers gebruik van kunnen maken om 

de banenafspraak van landelijk 100.000 banen plus 25.000 banen in de overheidssector, te realiseren 

voor werkzoekenden met een beperking.  

Het vaststellen van een verordening Loonkostensubsidie is een verplichting op grond van de 

Participatiewet. In de verordening is opgenomen op welke wijze wordt bepaald wie tot de doelgroep 

behoort en de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. De loonwaardebepaling is van 

essentieel belang bij de toekenning van de loonkostensubsidie aan de werkgever. De hoogte van de 

loonwaarde –ofwel de productiviteit van de werknemer ten opzichte van de werknemer zonder 

beperkingen- bepaalt de hoogte van de subsidie. De subsidie wordt uitgekeerd aan de werkgever, 

de werknemer ontvangt volledig loon voor het aantal uren dat wordt gewerkt. 

De keuze van het loonwaardesysteem is het resultaat van overleg op het niveau van het regionale 

Werkbedrijf NHN (werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV, SW-bedrijven) dat verenigd is in het 

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN). Er is gekozen voor de 

loonwaarde systematiek van Dariuz. Hiervoor is gekozen omdat de sociale werkvoorzieningsbedrijven 

in de arbeidsmarktregio (Noorderkwartier NV, de Bolder, WNK-bedrijven, OpMaat/Werkzaam) dit 

systeem al gebruiken en het een gecertificeerd systeem is. Verder is bepaald dat een extern bedrijf 

de loonwaarde vaststelt.  

 

De terugwerkende kracht vanaf 1 april 2015 is opgenomen in de verordening zodat de eventuele 

toekenningen van loonkostensubsidie en de loonwaarde metingen die gedaan worden vanaf 1 april 

onder de werking van deze verordening vallen. Verder terugwerkende kracht is niet nodig omdat in 

de periode voor 1 april geen loonwaarde metingen hebben plaatsgevonden. 

 

Advies Cliëntenraad Participatiewet 

De Cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht over de twee verordeningen. Wel dringt de 

Cliëntenraad erop aan om aandacht te schenken aan de deskundigheid van de medewerkers en 

aan de voorlichting en begeleiding van cliënten bij de verandering van inkomenssituatie. Gesteld 

wordt dat een cliënt de gevolgen hiervan niet altijd kan overzien. 

Wij zijn van mening dat onze medewerkers over de vaardigheden beschikken om een eerste 

inschatting te kunnen maken wie voor welke voorziening in aanmerking kan komen.  

Bij de beëindiging van uitkeringen wordt informatie verstrekt over de gevolgen van de wijziging van 

het inkomen en de acties die de cliënt moet ondernemen. In principe wordt geen aparte werkwijze 

toegepast bij de cliënten die uitstromen met loonkostensubsidie of naar beschut werken. Toch 

moeten we ons realiseren dat voor de meest kwetsbare doelgroep maatwerk nodig kan zijn. Dit ter 

beoordeling aan de consulent. Het advies van de Cliëntenraad Participatiewet en onze reactie 

hierop vindt u bijgevoegd. 

 

Advies Wsw-panel 

Het Wsw-panel heeft ongevraagd advies uitgebracht. Formeel gezien wordt het Wsw-panel door het 

bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) gevraagd advies uit te 

brengen op beleidstukken aangaande de (oude) Wet sociale werkvoorziening. De nieuwe 

voorziening beschut werken valt onder de Participatiewet. Hier heeft het Wsw-panel geen 

adviesrecht op. Wij hebben echter wel een reactie gegeven op het advies van het Wsw-panel, zie 

bijgevoegde kopie van de verzonden brief, en het advies van het Wsw-panel. 

 

3. Financiën 

De voorziening beschut werken 

Het uitvoeren van beschut werken is opgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid (GrGa). In de begroting van de GrGa is rekening gehouden met de kosten 

van beschut werk. Bepaald is dat voor elke drie Wsw’ers die uitstromen (door pensionering of 

anderszins) er één persoon in de voorziening beschut werken kan worden opgenomen.  

Belanghebbenden die geplaatst zijn op een participatieplaats hebben recht op een premie van 

€ 100,-- per half jaar. Voor deze kosten is voldoende dekking binnen het participatiebudget (sociaal 

deelfonds). De eventuele opleidingskosten moeten per plaatsing bekeken worden. Deze kosten zijn 

op dit moment niet te ramen.  
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De loonkostensubsidie wordt betaald uit het Inkomensdeel van de Participatiewet. Bij de vaststelling 

van het budget is door het rijk rekening gehouden met de toe te kennen loonkostensubsidie. Een 

mogelijk tekort op het Inkomensdeel wordt niet veroorzaakt door de loonkostensubsidie. Tot op heden 

is er geen loonkostensubsidie toegekend en de verwachting is dat dit voor 2015 ook beperkt zal 

blijven.  

 

De in relatie met de loonkostensubsidie te gebruiken instrumenten zoals no-riskpolis en job coaching 

worden betaald uit het participatiebudget/sociaal deelfonds. De verwachting is dat de kosten in 2015 

beperkt zullen blijven doordat het instrument loonkostensubsidie nog in de kinderschoenen staat. 

 

4. Risico's 

In de praktijk zal moeten blijken of de rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van 

het instrumentarium Participatiewet, toereikend zijn. Dit is nu nog moeilijk in te schatten.  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

 Re-integratieverordening Participatiewet Schagen 2015 II; 

 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Schagen 2015 

 Notitie Instrumentarium Participatiewet 

 Advies Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon en Schagen plus reactie college 

 Advies Wsw-panel plus reactie college 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 9 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel Participatiewet: Artikel 6 tweede lid, artikel 8a lid 1, aanhef en onder 

a, c, de en e en tweede lid onder a en c en 10b vierde lid; 

 

besluit:  

 

Vast te stellen de navolgende verordeningen: 

1. Re-integratieverordening Participatiewet Schagen 2015 II 

2. Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Schagen 2015 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Raadsbesluit 


