
 

 

 

 
 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Vaststellen Wijziging Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 

Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-026890 

datum voorstel:   8 november 2017 

datum collegevergadering:  14 november 2017 

datum raadsvergadering:  7 december 2017 

agendapunt:  10 

portefeuillehouder:   Annechien Snuif 

behandelend ambtenaar:  Roalda van Tilburg 

e-mailadres:    R.vanTilburg@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. In te stemmen met scenario 4 (invoeren doelgroepbeperking) uit de 

beleidsnotitie 'Re-integratie en loonkostensubsidie ISD Bollenstreek' .  

2. De Verordening Re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD 

Bollenstreek 2015 1e wijziging vast te stellen.  

 

 

Inleiding 

In de notitie 'Vangnetuitkering 2017' van de ISD Bollenstreek (zie de begrotingswijziging 

ISD Bollenstreek 2017-III die in december ook in de raad wordt behandeld) zijn 

maatregelen benoemd die het tekort op het Programma Inkomen moeten terugdringen. 

Het budget wat wij hiervoor ontvangen van het rijk (het BUIG-budget) is niet voldoende 

om de kosten van het Programma Inkomen te dekken. Voor de vijf ISD-gemeenten gaat 

het momenteel om een tekort van € 1,8 miljoen. In het college- en raadsvoorstel met de 

begrotingswijziging van de ISD Bollenstreek is dit verder toegelicht. 

Eén van de voorgestelde maatregelen is om in de Verordening re-integratie en 

loonkostensubsidie criteria op te nemen die de doelgroep van de loonkostensubsidie BUIG 

verkleinen en daarmee de kosten omlaag brengen. 

 

Bestaand kader en context 

Door middel van verordeningen wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet zelf en 

aanverwante wetten. Voorgesteld wordt om de Verordening ‘Re-integratie en 

loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015’ te wijzigen. 

 

Beoogd effect 

We geven uitvoering aan wet- en regelgeving en voldoen aan de uitgangspunten van de 

gemeente bij ons sociaal beleid. 

 



 

 

Argumenten 

1.1 Met dit scenario vindt er een doelgroepbeperking plaats maar is er wel ruimte voor de 

kwetsbare doelgroepen voor een subsidie. 

 

Om een evenwichtige keuze te maken, heeft de ISD Bollenstreek vier scenario’s 

uitgewerkt. Dit zijn: 

1. Wij verstrekken geen loonkostensubsidie meer (behoudens wettelijke 

verplichting). Dit scenario adviseren wij niet omdat loonkostensubsidie bij 

bepaalde groepen dwingend is voorgeschreven. 

2. Wij wijzigen het beleid (non-beleid) niet. Dit scenario adviseren wij niet omdat we 

hiermee het BUIG-budget niet beheersen.  

3. Wij voeren een subsidie-/budgetplafond in. Dit scenario adviseren wij niet omdat 

hierdoor verschillen ontstaan tussen de ISD-gemeenten, dit vinden wij niet 

wenselijk. 

4. Wij voeren een doelgroep beperking in. Dit scenario adviseren wij vanwege 

onderstaande argumenten. 

 

Scenario 4 

Op basis van deze scenario's, ligt er nu een voorstel om te kiezen voor scenario 4 

(invoeren doelgroepbeperking). Deze keuze houdt in dat er een beperking plaats vindt op 

basis van: 

 het al dan niet hebben van een uitkering en,  

 de omvang van de dienstbetrekking waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt. 

Waarbij opgemerkt wordt dat de hoogte van de loonwaarde van de werknemer geen rol 

speelt als doelgroepbeperkende factor. 

 

Dit betekent dat de loonkostensubsidie niet toegekend gaat worden aan niet-

uitkeringsgerechtigden (nuggers), met uitzondering van de verplichte en meer kwetsbare 

doelgroepen waaronder: VSO/PRO/entreeopleiding jongeren en zij die onder beschutte 

omstandigheden moeten werken. Daarnaast beperken we de omvang van de 

dienstbetrekking waardoor loonkostensubsidie versterkt wordt (maximaal 25,5 uur), 

zodat de hoogte van de subsidie lager is dan bij een volledige werkweek.  

 

1.2 Maatregelen die in 2017 worden genomen, wegen mee bij de beoordeling van de 

Vangnetuitkering 2017. 

Om aanspraak te kunnen maken op de Vangnetuitkering moeten in 2017 maatregelen 

worden genomen om het tekort op het Programma Inkomen terug te dringen. Eén van de 

maatregelen is de doelgroep van de loonkostensubsidie BUIG te verkleinen. 

 

2.1 In deze wijzigingen is bovenstaand besluit verwerkt. 

 

Kanttekeningen 

Het voorstel heeft een sterke financiële invalshoek. De wijziging is onderdeel van een 

aantal maatregelen in het kader van de Vangnetuitkering 2017. Eind 2018 wordt bekend 

of alle genomen maatregelen voldoende zijn voor een beroep op de uitkering.  

Door de aanpassing wordt de loonkostensubsidie als instrument voor gehandicapte 

medewerkers meer beperkt. Dit is niet in strijd met de wet, maar sluit ook niet geheel 

aan bij de uitgangspunten van het VN verdrag (Zie ook bijlage, toelichting III). Tenslotte 

zijn er diverse andere instrumenten voor gehandicapte medewerkers om de toeleiding 

naar arbeidsmarkt te verbeteren.  

 

 



 

 

De verordening re-integratie en loonkostensubsidie dient op korte termijn opnieuw 

aangepast te worden naar aanleiding van het beleid (nieuw) beschut werken. Begin 2018 

wordt dit nieuwe beleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat de maatregelen 

Vangnetuitkering 2017 nog in 2017 geïmplementeerd dienen te worden dient de 

verordening toch in 2017 nog aangepast te worden.  

 

Financiële consequenties 

De kosten van de programma's van de ISD Bollenstreek zijn opgenomen in de 

gemeentelijke begroting. De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot het 

terugdringen van het tekort op het Programma Inkomen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek / het Servicepunt Werk is 

betrokken geweest bij het opstellen van deze notitie. 

 

De cliëntenraad moet formeel gehoord worden. Vanwege de tijdsdruk van het opstellen 

van de notitie en het voorstel zal het advies van de cliëntenraad achteraf ter kennis 

worden gebracht aan het bestuur van de ISD Bollenstreek (maar is wel beschikbaar voor 

de raadsvergadering). 

 

Duurzaamheid 

Participatie is een belangrijk onderdeel van de 'sociale duurzaamheid' waardoor inwoners 

kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeenteraden in de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

behandelen hetzelfde voorstel. 

 

Urgentie 

De verordening moeten voor eind 2017 zijn gewijzigd omdat de maatregelen 

Vangnetuiktering 2017 nog in 2017 geïmplementeerd dienen te worden om mee gewogen 

te worden. 

 

Evaluatie 

Op basis van de uitvoering vindt continu evaluatie plaats. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 Aanbiedingsbrief Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 

 Notitie loonkostensubsidie 

 Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d 31 oktober 2017,  

gelet op de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

Bollenstreek;  

 

Gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a, eerste lid, aanhef  en onder a, c, d en e, en 

tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet; 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 14 november 2017, 

 

 

                                             BESLUIT 

 

het huidige artikel 16 1 van de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 

Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 te wijzigen en een nieuw artikel 18 toe te voegen, 

onder vernummering van de huidige artikelen 18 e.v. : 

 

 

Artikel 16. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie  

 

1. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek stelt vast of een persoon behoort 

tot de doelgroep loonkostensubsidie. 

2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht: 

a.  een persoon ontvangt een algemene bijstandsuitkering PW, IOAW of 

IOAZ; en  

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon 

te verdienen; en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.  

3. In afwijking van het eerste en tweede lid, sub a. behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie:    

a. een persoon die behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10b, 

eerste lid, van de Participatiewet en van wie is vastgesteld dat hij met 

voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon; en    

b. de persoon zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de 

Participatiewet. 

                                                
1 Het huidige artikel 16 luidt: Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 

1. Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 
2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht: 
              a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid,  
                   onderdeel a, van 
       de Participatiewet; 
              b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en 
              c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kan het dagelijks bestuur adviseren 
              met  betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.  
              Het UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. 



 

 

4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kan het dagelijks 

bestuur adviseren met betrekking tot het oordeel of een persoon als bedoeld in 

het tweede en derde lid sub a. behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het 

UWV neemt daarbij de in het tweede lid sub b. en c. neergelegde criteria in acht.  

5. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek kan nadere regels stellen omtrent 

de vaststelling wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en overige 

uitvoeringsregels met betrekking tot de loonkostensubsidie. 

 

 

Artikel 18.   Omvang dienstbetrekking waarvoor loonkostensubsidie wordt 

verstrekt 

 

1.  De dienstbetrekking waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt heeft een 

omvang van in beginsel niet meer dan (gemiddeld) 25,5 uren per week. 

2. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek kan nadere regels stellen omtrent 

de vaststelling van de omvang van de dienstbetrekking. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 


