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Registratienummer: 

 

RVO15.0031 Portefeuillehouder: G.K. Visser 

Van afdeling: Sociaal Domein Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Advies Cliëntenadviesraad WWB (AI15.02684) 

 Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 

(0223) 67 1244 

a.torringa@denhelder.nl 

Onderwerp:  Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 

 

Gevraagd besluit: 

de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet vast te stellen 

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Dit betekent onder meer dat de gemeente nu ook 

verantwoordelijk is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun gang naar de arbeidsmarkt. 

Voordat de Participatiewet  in werking is getreden was dit een taak van het UWV. Om werkgevers te 

compenseren voor de verminderde arbeidsproductiviteit van iemand met een arbeidsbeperking biedt de 

Participatiewet het instrument loonkostensubsidie. Aan het vast stellen van de hoogte van de 

loonkostensubsidie is een loonwaarde van de werknemer verbonden. Voor de wijze waarop wordt bepaald of 

iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld, 

stellen gemeente een verordening op: de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Over de wijze 

waarop de loonwaarde wordt vastgesteld en de doelgroep van de loonkostensubsidie is overeenstemming 

tussen de partners in het Regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.  

 

Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Dit betekent onder meer dat de gemeente nu ook 

verantwoordelijk is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun gang naar de arbeidsmarkt. 

Om werkgevers te compenseren voor de verminderde arbeidsproductiviteit van iemand met een 

arbeidsbeperking biedt de Participatiewet het instrument loonkostensubsidie. Aan het vast stellen van de hoogte 

van de loonkostensubsidie is een loonwaarde van de werknemer verbonden. Voor de wijze waarop wordt 

bepaald of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en de wijze waarop de loonwaarde wordt 

vastgesteld, stellen gemeente een verordening op: de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Net het instrument loonkostensubsidie wordt beoogt dat meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk 
gaan op de reguliere arbeidsmarkt en zo zelfstandig deel kunnen nemen aan het economische en sociale 
verkeer in de maatschappij.  

 

Kader 

Participatiewet 

Artikel 6, lid 2 verplicht gemeenten om bij verordening regels te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en 

loonwaarde. Het gaat dan om regels over de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort en regels over de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld 

 

Argumenten 

De Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet is een geheel nieuwe verordening. De verordening die nu 

ter vaststelling voorligt is gebaseerd op de Modelverordening Loonkostensubsidie Participatiewet van de VNG. 

 

Met het instrument loonkostensubsidie kunnen gemeenten een werkgever compenseren voor de verminderde 

arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking. De hoogte van de loonkostensubsidie is 

afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde. Over de doelgroep van de loonkostensubsidie, dus voor wie de 

loonkostensubsidie kan worden ingezet en de methodiek om de loonwaarde vast te stellen is overeenstemming 

bereikt tussen de partners
1
 in het Regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. De 

Participatiewet vereist dat binnen het Regionaal Werkbedrijf afspraken worden gemaakt over de inzet van de 

                                                      
1
 Werkgevers- (MKB, VNO-NCW) en werknemersorganisaties (FNV, CNV), gemeenten in de region NHN, UWV en onderwijs (HBO, MBO). 
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loonkostensubsidie en over het loonwaarde-instrument. Door eenduidige afspraken in de arbeidsmarktregio 

wordt voorkomen dat werkgevers cliënten met een arbeidsbeperking is dienst willen nemen uit de gemeente die 

de meest aantrekkelijke regeling voor hen heeft. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder k van de 

Referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over verordeningen. 

 

In het kader van cliëntenparticipatie is de Cliëntenadviesraad WWB gevraagd om advies te geven. Het 

uitgebrachte advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Financiële consequenties 

Deze voorziening wordt gefinancierd vanuit de gebundelde uitkering op grond van de Participatiewet, IOAZ, 

IOAW en Bbz-2004 (levensonderhoud startende ondernemers). 

 

Communicatie 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de Stadsnieuwspagina in Den Helder op Zondag. De Verordening 

Loonkostensubsidie Participatiewet wordt geplaatst op de website www.overheid.nl, op de gemeentelijke 

website en de verordening wordt ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum.  

 

Realisatie 
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug vanaf 1 
april 2015. In de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2015 is geen loonkostensubsidie toegekend en is ook geen 
loonwaarde vastgesteld, zodat het in werking treden van de verordening vanaf 1 april 2015 geen consequenties 
heeft. 

 

 

 

 

Den Helder, 19 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
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