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Motie participatiewet arbeidsgerechtigden 

b e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 19 april 2018. 

Onderwerp: participatiewet arbeidsgerechtigden 

- Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp, c.q. vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

constateert dat: 

- het kabinet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument 
loonkostensubsidie wil vervangen door loondispensatie. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie die 
op 27 maart 2018 is gepubliceerd. 

- Staatssecretaris Tamara van Ark ( W D ) van sociale zaken wil het gemakkelijker maken voor 
werkgevers om mensen met een handicap aan te nemen. Dat betekent in de praktijk dat de 
werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. 
Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de 
sociale dienst tot maximaal minimumloon. Hiervoor gelden de bijstandsregels, waardoor 
sommige werknemers, zoals mensen met een (werkende) partner geen recht hebben op een 
aanvulling, maar alleen een 'half salaris' ontvangen. Op termijn gaat dit om meer dan 200.000 
werknemers. 

En die uitvoering is vaak complex: werknemers krijgen te maken met bijvoorbeeld 
bevoorschotting (toeslagen) en verrekeningen achteraf met de uitkering. Bovendien bouwt 
iemand geen pensioen en amper WW-rechten op. Niet-uitkeringsgerechtigden (o.a. 
schoolverlaters) kunnen met het instrument loondispensatie nooit een volledig salaris 
opbouwen, terwijl zij wel een volledige week werken. 

Uit onderzoek van Cedris blijkt bovendien dat ruim zeventig procent van de werkgevers die 
werken met loonkostensubsidie geen behoefte heeft aan het nieuwe instrument 
loondispensatie. Daarnaast spraken eerder al zo'n 20 organisaties zich in verschillende media 
uit tegen loondispensatie. Het betreft zowel werknemersvertegenwoordigers, 
clientenorganisaties, brancheorganisaties als deskundigen. 

- Ook waarschuwt Cedris dat dit voor de kwetsbare groep mensen om wie het gaat zeer nadelig 
uitpakt. Minder salaris is de zoveelste aanslag op de al dunne portemonnee, en ook een flinke 
deuk in eigenwaarde. Verder zorgen de plannen voor meer bureaucratie voor de werknemer, 
een salaris onder het minimumloon en mogelijk verlies van opbouw van aanvullend pensioen 
en werkloosheidsuitkeringen. 

Recent heeft ook het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede 
Kamer laten weten dat plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren voor werknemers 
met een beperking beter moet voldoen aan mensenrechten. 

Overweegt dat: 

de plannen van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te 
vervangen door loondispensatie om meerdere redenen onwenselijk zijn. 

- het wenselijk is hierover als raad aan de bel te trekken bij kabinet en Tweede Kamer om een 
duidelijk signaal af te geven. 
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wordt op de nadelen van de hoofdiijnennotitie en waarin een duidelijk signaal afgegeven wordt 

- h.erbij aan te sluiten bij de afwijzing van het voorstel zoals reeds is gedaan fn S Z l o e T 
van Cedns door werkgevers, maar ook door onder andere werknemersvertegenwoSrdigerf 
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En gaat over tot de orde van de dag, 

Slochteren, 19 april 2018 
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