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Proces loonkostensubsidiebeleid

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 14 juni 2018 de keuze gemaakt om het 
loonkostensubsidiebeleid terug te draaien naar de situatie van voor 1 januari 2018. Via deze brief 
informeer ik u over het vervolgproces. Wij willen u verzoeken deze informatie door te geleiden naar uw 
gemeenteraad.

Op 31 oktober 2017 hebben wij u een brief gestuurd met het voorstel de Verordening re-integratie en 
loonkostensubsidie Participatiewet ISO Bollenstreek 2015 aan te passen. Het voorstel was één van de 
acties in het kader van de Vangnetregeling 2017.
De raden van de vijf ISD gemeenten hebben eind 2017 de aangepaste verordening vastgesteld en 
daarmee het beleid vanaf 1 januari 2018.

De afgelopen maanden heeft deze beleidsaanpassing tot veel discussie en media-aandacht geleid.
We hebben de raden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Naar aanleiding van een extern juridisch advies heeft het dagelijks bestuur unaniem besloten om niet 
door te gaan met het huidige beleid, omdat het beleid op belangrijke onderdelen juridisch niet 
haalbaar lijkt. Het dagelijks bestuur wil niet de uitkomst van een jarenlang durende procedure 
afwachten. Dat betekent dat het dagelijks bestuur heeft besloten de raden voor te stellen terug te 
gaan naar het beleid van voor 1 januari 2018.
Dit betekent dat de verordening opnieuw aangepast moet worden en dat de raden daarover een 
besluit moeten nemen Over het besluit van het dagelijks bestuur hebt u het persbericht van 14 juni 
2018 ontvangen.

Het dagelijks bestuur streeft met de loonkostensubsidie naar de realisatie van een duurzame 
arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever zodat mensen uit deze doelgroep ook de kans krijgen 
zich verder te ontwikkelen. In het beleid van voor 1 januari 2018 was dat onvoldoende helder 
verwoord. De dagelijkse praktijk laat zien dat mensen vaak een tijdelijk contract krijgen en geen vast 
dienstverband.

Het dagelijks bestuur heeft, naast het besluit om terug te gaan naar de situatie van vóór 
1 januari 2018, tevens besloten om te onderzoeken op welke wijze een meer duurzame arbeidsrelatie 
voor mensen met een beperking kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dit 
onderzoek kan dit mogelijk leiden tot een aanpassing van de Verordening re-integratie en



loonkostensubsidie Participatiewet.

Procedure
De ISD zorgt dat de aangepaste verordening beschikbaar is voor het dagelijks bestuur van
12 juli 2018. Daarna sturen wij de verordening voor besluitvorming naar de gemeenteraden toe. De
gemeenteraden zijn het bevoegde orgaan om de verordening vast te stellen.

Naast de verordening zijn er voor de loonkostensubsidie ook uitvoeringsregels. Het vaststellen van 
deze uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt deze 
uitvoeringsregels vast nadat de gemeenteraden de verordening hebben vastgesteld. In de 
uitvoeringsregels komen concrete afspraken te staan om duurzame uitstroom en ontwikkeling van 
mensen uit de doelgroep te stimuleren. De datum van ingang van de uitvoeringsregels is afhankelijk 
van de besluitvorming in de raden.

De beleidsaanpassing heeft financiële consequenties. Hoewel het op dit moment niet valt te 
voorspellen welke effecten het nieuwe voorgestelde beleid heeft op het aantal (nieuwe) aanvragen 
loonkostensubsidie zal de ISD een zo getrouw mogelijk financieel beeld weergeven in een financiële 
paragraaf, die deel uitmaakt van het raadsvoorstel rondom de nieuwe verordening (dat is de 
verordening van voor 1 januari 2018). Wij verwachten dat deze financiële analyse beschikbaar is voor 
de raadsbehandeling van deze verordening.

Vooruitlopend op de formele besluitvorming en rekening houdend met de juridische adviezen, 
behandelt de ISD de lopende aanvragen en ingediende bezwaarschriften op de wijze zoals in de 
nieuwe verordening wordt voorgesteld.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen over de loonkostensubsidie kunt u contact opnemen met de 
beleidsmedewerkers van de ISD Bollenstreek Dat zijn Dick Witteman, bereikbaar via 
d.witteman@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 654 en Jetty Houtsma, bereikbaar via 
i.houtsma@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 652.

Met vriendelijke groet.
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, 
namenër?teze.
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