
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.5 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet  

gemeente Doetinchem 2015 

 

 

Voorstel: 

De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 

vaststellen. 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In de aanloop naar deze wetgeving 

hebt u al vijf verordeningen vastgesteld.  

 

De nu voorliggende Verordening loonkostensubsidie Participatiewet geeft uitvoering aan 

artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. Overeenkomstig deze bepaling dient de 

gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en 

de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen: 

- de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en 

- de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. 

 

Kern 

Met het instrument loonkostensubsidie compenseert de gemeente werkgevers voor de 

verminderde productiviteit van de werknemer. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is 

niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. 

 

In artikel 10c van de Participatiewet is bepaald dat het aan het college is om vast te stellen of 

een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het 

aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet.  

 

In de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die 

persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt. 

 

Afgesproken is dat binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek in de eerste zes maanden van 

2015 drie methodes kunnen worden toegepast: de methode van het UWV, Dariuz en 

Loonbalans. Door onderlinge werkafspraken voorkomen de uitvoeringsorganisaties dat bij 

individuele werkgevers meerdere methodes worden toegepast. 

 

In de tweede helft van 2015 wordt nader bepaald hoe de loonwaardebepaling verder vorm 

krijgt. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar de implementatie van één systeem. 

 

Deze loonwaardemethoden zijn gevalideerd door het AKC (Arbeidsdeskundig Kenniscentrum, 

de Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen) en voldoen aan de Participatiewet en de 

daarop gebaseerde regelgeving. 
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Financiën 

De loonkostensubsidie wordt bekostigd vanuit het inkomensdeel van de Bundeling uitkeringen 

en inkomensvoorziening gemeenten. 

 

Communicatie 

Belanghebbenden zullen op verschillende manieren (nieuwsbrieven, et cetera) zowel schriftelijk 

als waar nodig door een persoonlijk gesprek, worden geïnformeerd over de nieuwe wetgeving. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet gemeente Doetinchem 2015; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 


