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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u een kopie van de brief die is verstuurd aan Minister W. Koolmees van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als onderwerp "Motie wetsvoorstel 
loondispensatie Participatiewet van de gemeente Smallîngerland" met de bijbehorende 
motie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen 
heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkster, mevrouw A. Damen, via 
telefoonnummer 0512 - 581 234 of per mail via soza@smallingerland.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

1. Brief t.a.v. Minister Koolmees m.b.t. "Motie wetsvoorstel loondispensatie Participatiewet 
van de gemeente Smallîngerland".

2. Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het wetsvoorstel loondispensatie 
Participatiewet van de gemeente Smallîngerland.

secrûetai burgemeester,

Jelmąr Muld' Tom v;Tom van Mourik,

Bijlagen:
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Excellentie,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Op 10 juli jl. is tijdens de raadsvergadering in de gemeente Smallingerland een motie vreemd 
aan de orde van de dag aangenomen, aangaande het onderwerp loondispensatie in de 
Participatiewet.

In deze motie, unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Smallingerland, wordt de 
werking van het aangekondigde wetsvoorstel loondispensatie Participatiewet overwogen. 
Geconstateerd wordt dat de vervanging van het instrument loonkostensubsidie in de 
Participatiewet door het instrument van de loondispensatie een achteruitgang betekent in 
rechten voor mensen met een arbeidsbeperking. Het heeft onder meer als gevolg dat:
a. mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit minder pensioen kunnen opbouwen;
b. zij lagere uitkeringen ontvangen in het kader van de werknemersverzekeringen;
c. zij niet meer een beloning hoger dat het minimumloon kunnen verdienen;
d. een deel van de werknemers met een arbeidsbeperking geen recht meer zal hebben op 

een aanvullende uitkering, omdat zij bijvoorbeeld een werkende partner hebben of over 
eigen vermogen beschikken;

e. de administratieve lasten verschuiven van de werkgever naar de werknemers met 
arbeidsbeperkingen, omdat zij zelf moeten zorgen voor de aanvraag en het onderhoud 
van hun uitkering.

Dat deze achteruitgang hen treft omdat zij mensen met een arbeidsbeperking zijn, is niet in 
overeenstemming met het in internationale verdragen vastgelegde recht op gelijke 
behandeling. De voorgestelde maatregel kan dan ook bij deze mensen leiden tot gevoelens 
van mindenwaardigheid en het idee niet voor vol te worden aangezien.
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E-mail gemeente@smallingerland.nl 
Internet www.smallingerland.nl
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In een inclusieve samenleving, die wij als bestuur van de gemeente Smallingerland 
nastreven, heeft een ieder recht op gelijke behandeling en zou ook de werkplek een plaats 
moeten zijn waar gelijkwaardigheid de norm is.

Dit alles overwegende spreken wij ons uit tegen het plan om loonkostensubsidie voor 
mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie. Wij doen dan ook een 
dringend beroep op u om geen wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer en 
om nader te onderzoeken welke alternatieve maatregelen mogelijk zijn om te bevorderen dat 
meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Met vriendelijke groet, 

huraemeester en wethouders

burgemeester,secretaris,

lelmen Mulder Tom vąnTom vąn Mourik
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Motie Vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 10 juli 2018, 

Constaterende dat:
» het kabinet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument 

loonkostensubsidie wil vervangen door loondispensatie, met als doel het werkgevers 
gemakkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;

» loondispensatie betekent dat een werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking 
minder dan het minimumloon mag betalen en deze werknemers vervolgens zelf 
moeten regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot maximaal 
minimumloon;

* voor deze aanvullende uitkering de bijstandsregels gelden, waardoor zo'n 1 OVo van de 
werknemers, maar een 'half salaris' ontvangen, omdat zij een werkende partner hebben 
en als gevolg daarvan geen recht op een aanvullende uitkering hebben;

* de uitvoering voor zowel betrokken werknemers als gemeentelijke sociale diensten 
door bevoorschotting en verrekeningen achteraf complex is;

» betrokken werknemers bovendien geen pensioen- en WW-rechten opbouwen;
» 60Vo van de jonggehandicapten in de Participatiewet ook op dit moment niet in staat is 

om zelfstandig het minimumloon te verdienen, dat ook in de toekomst niet zal kunnen 
en met de plannen van het kabinet eeuwig tot bijstandsniveau worden veroordeelt;

* ruim 70oZo van de werkgevers tegen het kabinetsplan is, onder andere omdat zij geen 
behoefte aan weer een nieuw instrument hebben en dat ook 
werknemersvertegenwoordigers, cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en 
deskundigen en het College voor de Rechten van de Mens zich inmiddels tegen het 
kabinetsplan hebben nagesproken;

* het plan van het kabinet zorgt voor tweederangs werknemers: de ene werknemer krijgt 
een CAO-loon, de ander loon en eventueel een aanvullende uitkering. Bovendien 
hebben arbeidsbeperkten geen recht op extra’s die andere werknemers wel krijgen 
zoals extra vakantiedagen of een dertiende maand.

Overwegende dat:
* het wenselijk is dat ook de raad van Smallingerland zich uitspreekt over het plan van 

het kabinet, omdat het huidige plan forse gevolgen heeft voor al die mensen in 
Smallingerland die onder de doelgroep vallen, waaronder velen die een 
bijstandsuitkering ontvangen;



Spreekt uit dat:
» het plan van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een 

arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie onwenselijk te vinden;

Roept het college op om:
- bij het kabinet er op aan te dringen dat de vervanging van loonkostensubsidie door 

loondispensatie voor de meest kwetsbaarste burgers van Small ingerland , van tafel 
moet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jos van der Horst 
SP
Anton Pieters 
PvdA
Lucienne Meinsma 
GroenLinks 
Durk Oosterhof 
FNP
Meine Hofman 
SB


