
 
 
 
 
 
Amendement: verantwoord investeren in deelname aan de arbeidsmarkt 
Amendement op de Participatienota Stichtse Vecht 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 november 
2014,   
 
Gelezen 
 

- de Participatienota Stichtse Vecht, 
- het advies van de WMO-raad 
- de reactie van het college op dit advies van de WMO raad 

 
 
Besluit 
De laatste alinea op pagina 17 van de Participatienota als volgt te wijzigen:  
 
Uitgangspunt  
Vanuit de doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan regulier werk te helpen, richten we 
ons primair op de categorieën 2 en 3. De ondergrens van de doelgroep van 
loonkostensubsidie is 50%.  Bij categorie 1 doen we een beroep op de eigen kracht, zetten 
we in op handhaving en beperkte inzet van de re-integratiemiddelen.  
Op de doelgroep met een loonwaarde van 40 tot 50% passen we maatwerk toe. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Toelichting 
 

De fracties van de VVD en Lokaal Liberaal hechten veel waarde aan het creëren van 
mogelijkheden voor ieder individu, maar vinden het ook belangrijk dat er binnen het 
beschikbare budget wordt gehandeld en dat dit budget primair wordt ingezet op die 
plekken waar het meeste effect wordt behaald.  
 
In de voorliggende participatienota wordt gekozen om de ondergrens voor 
loonkostensubisidie op 40% loonwaarde te zetten. Ook staat opgenomen dat ergens in 
de groep met 40 tot 50% loonwaarde het omslagpunt zou moeten zitten van financieel 
nadeel naar financieel voordeel. Loonkostensubsidie bij een loonwaarde van 50% en 
hoger levert voor de cliënt een kansrijke positie op (gesubsidieerde) reguliere arbeid op 
en voor de gemeente een financieel voordeel. 
 
Ook de WMO-raad Stichtse Vecht heeft aangegeven de ondergrens te willen verhogen 
naar 45% loonwaarde. Zij zijn van mening dat cliënten met een loonwaarde tot 45% 
primair in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor beschut werk. 
 
De fracties van de VVD en Lokaal Liberaal beseffen dat de financiële middelen beperkt 
zijn, en pleiten er dan ook voor deze zo effectief mogelijk in te zetten, zodat zoveel 
mogelijk mensen een passende oplossing geboden kan worden richting werk. 



 
 
De fracties van de VVD en Lokaal Liberaal pleiten er daarom voor de 
ondergrens van de loonkostensubsidie op 50% te stellen, en voor de groep 
40-50% maatwerk te leveren. Dit maatwerk moet er voor deze groep toe leiden dat 
cliënten met ambitie en mogelijkheden middels een op maat gesneden traject toegeleid 
worden naar regulier werk (met loonkostensubsidie).  
 
De cliënten in de groep 40-50% bij wie de ambitie en/of de mogelijkheden tot toeleiding 
naar regulier werk ontbreken, kunnen dan via beschut werk een zinvolle dagbesteding 
verwerven. 
 
Dit zorgt ervoor dat de juiste oplossing voor de juiste cliënt met gebruikmaking van het 
juiste budget wordt gerealiseerd, waardoor ieder individu zich maximaal kan ontplooien. 
 
Via het BUIG-principe kan bij verantwoord financieel beleid inzicht worden verkregen in 
de eventuele overschotten, waardoor duidelijkheid ontstaat over de budgettaire ruimte. 
Via het eerder genoemde maatwerk kan dan worden geïnvesteerd in de specifieke 
doelgroep met 40 tot 50% loonwaarde. 
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