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Onderwerp 
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Albrandswaard 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De verordening loonkostensubsidie Participatiewet Albrandswaard 2015 vast te stellen en 
daarmee: 
a. Vast te stellen dat personen die mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie en van wie 

is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het 
wettelijk minimumloon tot de doelgroep behoren; 

b. Het college toestemming te verlenen om het meetinstrument  “Dariuz” te gebruiken voor 
de vaststelling van de loonwaarde. 

 
Inleiding 
Door het in werking treden van de Participatiewet en Wwb-maatregelen per 1-1-2015 moet een 
nieuwe verordening loonkostensubsidie ingevoerd worden. 
 
 
Beoogd effect 
Zoveel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving. De Verordening Loonkostensubsidie 
Participatiewet Albrandswaard 2015 is een instrument voor de doelgroep werkzoekenden, 
uitkeringsgerechtigden, werkgevers en de gemeente opdat participatie naar vermogen zo doeltreffend 
mogelijk bereikt kan worden. 
 
 
Argumenten 

a. In de arbeidsmarktregio is ervoor gekozen om een loonkostensubsidie toe te kennen vanaf 
een loonwaarde van 30%.  
Dit komt overeen met een maximum toe te kennen loonkostensubsidie van 70% waardoor het 
loon van de werkgever overeenkomt met de loonwaarde. Als gekozen zou worden voor een 
lager percentage zou het loon dat de werkgever zou moeten betalen hoger zijn dan de 
loonwaarde, wat niet past bij de beoogde visie op de werkgeversdienstverlening. 
Belanghebbenden met een loonwaarde die lager is dan 30% komen in verband hiermee 
vooral in aanmerking voor arbeidsmatige dagbesteding; 

b. Het is belangrijk voor werkgevers en belanghebbenden dat bij de vaststelling van de 
loonwaarde wordt gekozen voor een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument met een 
hoge betrouwbaarheid.  
Hierdoor zullen beoordelingen van de loonwaarde slechts gering beïnvloedbaar zijn door de 
beoordelaar. Dit is ook belangrijk met het oog op een geharmoniseerde werkwijze binnen de 
arbeidsmarktregio.  
Ook het UWV heeft ervoor gekozen om op deze meetmethode over te gaan, waardoor de 
loonwaarde van werkzoekenden in de gehele regio op dezelfde wijze wordt vastgesteld. 
Onze uitvoeringsorganisatie zal eigen medewerkers gaan trainen voor het gebruik van dit 
instrument, opdat kennis over de werkzoekende doeltreffend tijdens het traject ingezet kan 
worden. 

 
 
 



Kanttekeningen 
- -- 

 
 
Financiën  
De loonkostensubsidie wordt bekostigd vanuit het inkomensdeel van de Bundeling uitkeringen en 
inkomensvoorziening gemeenten. Dit is al in de begroting voor 2015 opgenomen.  
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Belanghebbenden zullen op verschillende wijzen (kranten, inloopbijeenkomst etc.), zowel schriftelijk, 
als waar nodig, middels een persoonlijk gesprek worden geïnformeerd over de nieuwe wetgeving.  
 
Er is Overleg gevoerd met: 

- Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard 
- Regionale werkgroepen, hoofdenoverleg en bestuurlijk overleg. De Verordeningen zijn 

afgestemd op de keuzen die in de arbeidsmarktregio zijn gemaakt 
  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De uitvoering van alle wijzigingen als gevolg van de Participatiewet worden voorbereid in diverse 
werkgroepen, opdat beleidsregels, werkprocessen, applicaties, administratie etc. hierop worden 
ingericht, medewerkers worden voorbereid op de nieuwe werkwijzen en doelgroep. 
 
Evaluatie/monitoring 
Via de tussenrapportages zal de uitvoering gemonitord worden en de raad door het college worden 
geïnformeerd over de doeltreffendheid van het beleid. Jaarlijks zal de cliëntenraad daar ook een 
oordeel over geven. 
 
De verordeningen zullen middels de daarvoor bestemde wegen worden gepubliceerd z.s.m. na 
vaststelling in de raad: 

- Gemeentepagina in lokale krant 
- Plaatselijke en landelijke website 

 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Raadsbesluit Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Albrandswaard 2015 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


