
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Loonkostensubsidie, 2e wijziging verordening 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-042140 

datum voorstel:   20 juli 2018 

datum collegevergadering:  14 augustus 2018 

datum raadsvergadering:  20 september 2018 

agendapunt:  8d 

portefeuillehouder:   Dhr. J. van Rijn 

behandelend ambtenaar:  Marija Scheeve 

e-mailadres:    M.Scheeve@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De Verordening ‘Re-integratie en Loonkostensubsidie Participatiewet’ 2e wijziging 

vast te stellen. 

2. De wijziging van de verordening met terugwerkende kracht (1 januari 2018) in 

werking te laten treden. 

 

 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 het besluit genomen om de verordening re-

integratie en loonkostensubsidie aan te passen, als een van de acties in het kader van de 
Vangnetregeling 2017.  
 
Onder de gewijzigde verordening kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018 nog voor 
maximaal 25,5 uur per week loonkostensubsidie ontvangen. Ook is de doelgroep beperkt 
tot: 

- personen die een algemene bijstandsuitkering Participatiewet (Pw), 
Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOAW) of Inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ontvangen;  

- jongeren die recent hebben deelgenomen aan het praktijkonderwijs (PRO)/ 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een entreeopleiding; en  

- personen met een indicatie beschut werk.   
 

Het voorstel om de verordening te wijzigen kwam voort uit de volgende overwegingen: 
- het beheersbaar houden van de stijgende uitgaven voor de loonkostensubsidie;  
- een goede balans tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van 

de overheid; 
- en het inzetten op duurzame en houdbare uitstroom naar arbeid van personen met 

een arbeidsbeperking.  
 

Voor het Dagelijks Bestuur (DB) van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
(ISD) was vooral dit laatste punt van belang. Personen met een arbeidsbeperking die niet 
in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon zouden bij een werkgever 
een vast contract moeten krijgen en niet na een tijdelijk contract weer zonder werk 
komen te zitten. 
 



 

 

Medio maart 2018 werden de werkgevers die gebruik maken van het instrument 
loonkostensubsidie geïnformeerd over de wijzigingen. Dit maakte veel reacties los en op 

verschillende niveaus werd de nieuwe verordening besproken.  
 
Het DB heeft in haar vergadering van 14 juni 2018 opnieuw naar de verordening gekeken 

en het externe juridisch advies besproken. Uiteindelijk bleek de gewijzigde verordening 
juridisch niet houdbaar en het DB heeft besloten en stelt voor om het beleid voor de 
loonkostensubsidie aan te passen naar de situatie van voor 1 januari 2018. Daarbij blijft 
aandacht voor duurzame en houdbare uitstroom een belangrijk uitgangspunt. 
 
De gemeenteraad moet het formele besluit nemen om de verordening te wijzigen, dat 
voorstel ligt hier nu voor. Het DB heeft besloten dat de ISD – vooruitlopend op deze 

besluitvorming – bij bestaande en nieuwe aanvragen loonkostensubsidie een besluit zal 
nemen dat anticipeert op het nu voorgestelde loonkostensubsidiebeleid.  

 

Bestaand kader en context 

 Participatiewet 

 

Beoogd effect 

 Uitvoering van de Participatiewet. 

 Beperking opheffen op de doelgroep en de omvang van de loonkostensubsidie. 

 

Argumenten 

1.1. De doelgroep beperking op de loonkostensubsidie wordt teruggedraaid. 

Alle mensen van wie is vastgesteld dat ze met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het 

verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel arbeidscapaciteit hebben, komen in 

aanmerking voor loonkostensubsidie. 

 

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor niet-uitkeringsgerechtigden 

(nuggers). 

 

1.2. De artikelen 16 en 18 worden met terugwerkende kracht gewijzigd. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de artikelen zoals zij al in de verordening van voor 1 

januari 2018 stonden. De tekst van die artikelen en de toelichting zijn overgenomen uit 

de modelverordening van de VNG. 

 

1.3. Het geamendeerde toegevoegde lid 6 van artikel 16 komt te vervallen.  

De gemeenteraad van Hillegom had de volgende tekst geamendeerd aan artikel 16: 

“Het dagelijks bestuur kan in individuele gevallen afwijken van artikel 16 tweede lid, voor 

zover de toepassing hiervan gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot 

de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.”  

 

Dit lid komt te vervallen in de nieuwe verordening, omdat er geen beperkingen meer zijn 

voor het bepalen van de doelgroep of de omvang van de subsidie, hoeft er ook in 

individuele gevallen niet langer afgeweken te worden. 

 

1.4. Duurzame arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer blijven een streven 

van het college en het Dagelijks Bestuur. 

Het college van Hillegom en het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek vinden het 

belangrijk dat personen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn tot het verdienen 

van het wettelijk minimumloon zich bij een werkgever kunnen ontwikkelen en dat er 

uitzicht bestaat op een vaste dienstbetrekking bij die werkgever. Deze uitgangspunten 

zijn verwerkt in de huidige ‘Uitvoeringsregels loonkostensubsidie’ en krijgen opnieuw een 

plek in de te wijzigen Uitvoeringsregels loonkostensubsidie.  

 



 

 

Het blijkt voor gemeenten niet mogelijk om aanvullende voorwaarden juridisch af te 

dwingen. Via de algemene informatievoorziening, vanuit ISD Bollenstreek, Servicepunt 

Werk (SPW) en gemeente, kan duidelijk gemaakt worden dat bij verstrekking van de 

loonkostensubsidie er uitzicht bestaat op een vast dienstverband en de werknemer zich 

kan ontwikkelen, blijkend uit een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 

Met de werkgever die een aanvraag loonkostensubsidie indient, worden deze elementen 

besproken. Daarbij kan een moreel appel worden gedaan op de werkgever om invulling te 

geven aan het uitgangspunt ‘duurzame arbeidsbetrekkingen’.  

 

Daarnaast kunnen door SPW andere re-integratie instrumenten aangeboden worden om 

die duurzame arbeidsbetrekkingen te realiseren zonder loonkostensubsidie. 

 

 

Kanttekeningen 

1.1. De consequenties voor de Vangnetuitkering zijn niet bekend. 

Eén van de voorstellen om voor de Vangnetregeling 2017 in aanmerking te komen, was 

de aanpassing van het loonkostensubsidiebeleid, dat de raad eind 2017 heeft vastgesteld. 

Op dit moment is nog niet bekend of het teruggaan naar het beleid van vóór 1 januari 

2018 financiële consequenties heeft voor de Vangnetregeling 2017. 

     

1.2. Verwachting is dat de loondispensatie wordt ingevoerd. 

Na de zomer komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het 

wetsvoorstel over loondispensatie. Als dit instrument wordt ingevoerd, vervangt dit het 

instrument van de loonkostensubsidie.  

 

Bij beide instrumenten wordt de loonwaarde van de werknemer bepaald en bepaalt dit het 

normloon.  

Loonkostensubsidie: de werkgever ontvangt het verschil tussen de loonwaarde en het 

wettelijk minimumloon (of cao-loon) als subsidie. De werknemer ontvangt het wettelijk 

minimumloon (of cao-loon) op de bankrekening. 

 

Loondispensatie: de werkgever betaalt alleen het normloon, gebaseerd op de loonwaarde, 

aan de werknemer. Dit bedrag ligt altijd onder het wettelijk minimumloon. De werknemer 

kan het verschil tussen het normloon en de bijstandsuitkering uitgekeerd krijgen van de 

gemeente. Uitgesloten hiervan zijn de nuggers. 

 
Financiële consequenties 

In de begrotingswijziging 2018-I is een extra bedrag van bijna € 671.500,- opgenomen 

voor de uitgaven loonkostensubsidie inclusief de financiële consequenties van het 

overgangsrecht. Op basis van de huidige uitgaven verwachten wij in 2018 binnen de 

begroting te blijven en een bedrag van € 450.000/€ 500.000 uit te geven. Voor 2019 

verwachten wij een stijging tot circa € 650.000. 

 

Uitgaande van de ISD verdeelsleutel levert dat de volgende bedragen per gemeente op: 

Hillegom (18.39%) € 123.489 

Lisse (19.15%) € 128.592 

Teylingen (27.22%) € 182.782 

Noordwijk (22.03%) € 147.932 

Noordwijkerhout (13.21%) € 88.705 

 

Als het aantal nieuwe aanvragen toeneemt, dan heeft dat financiële consequenties, die we 

nu nog niet kunnen voorzien. Deze uitgaven zijn wettelijk verplicht, het Rijk heeft 

gemeenten niet de beleidsvrijheid gegeven om minder loonkostensubsidie te verstrekken. 



 

 

 

De dekking van de loonkostensubsidie is het BUIG budget. Het budget wordt elk jaar 

aangepast aan de uitgaven van het jaar daarvoor. Hogere uitgaven door meer 

loonkostensubsidies kunnen het daaropvolgende jaar gedekt worden door een hoger BUIG 

budget. 

 

De gemeenteraad ontvangt later dit jaar een begrotingswijziging van ISD Bollenstreek, 

deze wordt gecombineerd met de begrotingswijziging voor de nieuwe taak van de inkoop 

beschermd wonen licht verstandelijk beperkten 18+. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De ISD Bollenstreek heeft geen advies ingewonnen bij haar cliëntenraad over dit voorstel, 

omdat uitgaande van het extern ingewonnen juridisch advies er geen beleidsvrijheid is 

voor gemeenten om de doelgroep loonkostensubsidie te beperken of om het aantal uren 

waarvoor loonkosten wordt verstrekt te beperken. De cliëntenraad wordt uiteraard wel 

geïnformeerd over dit voorstel.  

 

Het SPW en de MareGroep worden geïnformeerd over dit voorstel, het SPW is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekenning van loonkostensubsidies aan 

werkgevers. Ook de werkgevers die loonkostensubsidie hebben aangevraagd/ontvangen 

en PRO/VSO scholen zijn op de hoogte gesteld van de voorgenomen beleidswijziging. De 

verwachting is dat deze partijen verheugd zijn met dit nieuwe besluit. 

 

Als de raden van de ISD-gemeenten het voorgestelde beleid voor de loonkostensubsidie 

hebben vastgesteld, stelt de ISD Bollenstreek de uitvoeringsregels op, die vervolgens 

voor vaststelling naar het Dagelijks Bestuur gaan. Het vaststellen van de 

uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur.      

 

Duurzaamheid 

Loonkostensubsidie zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking die een 

loonwaarde onder het minimumloon hebben toch bij een reguliere werkgever aan het 

werk kunnen. Hiermee draagt loonkostensubsidie bij aan ‘sociale duurzaamheid’. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

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

behandelen hetzelfde voorstel. 

 

Urgentie 

De gemeenteraad wordt gevraagd zo snel mogelijk de gewijzigde verordening vast te 

stellen, zodat de lokale regelgeving overeenkomt met de wet. 

 

Evaluatie 

Eind 2018 volgt een evaluatie naar de inzet van loonkostensubsidie. De ISD Bollenstreek 

monitort het aantal arbeidscontracten waarbij het instrument loonkostensubsidie wordt 

ingezet en in hoeveel gevallen dat leidt tot een duurzame uitstroom.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Brief Loonkostensubsidie, ISD Bollenstreek, 17 juli 2018 

- Notitie Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek, ISD Bollenstreek, 12 juli 2018 

- Brief Proces loonkostensubsidiebeleid, ISD Bollenstreek, 21 juni 2018 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 



 

 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 14 augustus 2018 , 

 

gelet op artikel 6 van de Participatiewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Vast te stellen van de Verordening ‘Re-integratie en Loonkostensubsidie 

Participatiewet’ 2e wijziging. 

2. De wijziging van de verordening met terugwerkende kracht (1 januari 2018) in 

werking te laten treden. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 september 2018, 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
waarnemend griffier voorzitter 

  
  



 

 

Wijzigingsvoorstel van de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 
Participatiewet   

 
De raad van de gemeente Hillegom,            
 

Gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet; 
 
 
                                             BESLUIT 
 
 
De artikelen 16 en 18 van de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie 

Participatiewet als volgt te wijzigen: 
 
I  
Artikel 16 van de verordening als volgt te laten luiden: 
 
Artikel 16. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 

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

2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek 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, of als bedoeld in artikel 10d, 
tweede lid, 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 van de ISD Bollenstreek 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 dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek kan uitvoeringsregels stellen 
met betrekking tot de loonkostensubsidie. 

II  
De toelichting op artikel 16 als volgt te laten luiden: 

 
In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een 
persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of 
ambtshalve.  
 
Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij: 

- personen die algemene bijstand ontvangen; 

- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid 
onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de 
WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende 
twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve 
van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 

10d van de Participatiewet is verleend; 
- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, en 

- personen die werken op een beschutte werkplek (artikel 10b, negende lid, van de 

Participatiewet). 
 
In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan het college (dagelijks 
bestuur van de ISD Bollenstreek) is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeenten (ISD 



 

 

Bollenstreek) om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie 

Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 16, tweede lid, is 
vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn 
ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is de 

doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd. 
 
Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het 
dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek zich laten adviseren door het UWV. (Dit advies 
zal in een enkel geval niet nodig zijn als de loonwaarde bijvoorbeeld uit andere bron 
bekend is). Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek draagt personen voor die 
zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, het UWV adviseert en 

neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van 
het advies beslist het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek of iemand tot de 
doelgroep loonkostensubsidie behoort.  
Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten 
worden het advies niet te volgen. En zoals vermeld in incidentele gevallen behoeft er 
geen advies bij het UWV  te worden ingewonnen. 

 

III 
Artikel 18 van de verordening als volgt te laten luiden: 
 

Artikel 18. Intrekking en inwerkingtreding artikel 16 
 
1. Artikel 16 van deze Verordening zoals deze luidde vanaf 1 januari 2018 wordt 

ingetrokken op het moment dat het gewijzigde artikel 16 inwerking treedt. 
2. De wijziging van de verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in 

werking te laten treden. 
 
 


