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Geachte heer Baali,

Naar aanleiding van het kabinetsplan om loondispensatie in te voerenheeft u artikel 40 
vragen gesteld. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u 
meteen ons antwoord daarop.

1. Wat is uw mening over en uw visie op de plannen van het kabinet om de 
loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie?

Ons antwoord:
Het college is tegen de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie. Het 
college is van mening dat werknemers minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen en 
dat de hoogte van hun inkomen niet wordt beïnvloed door een partner of spaargeld. Verder 
dat werknemers pensioen opbouwen en socialeverzekeringsrechten over het volledige 
inkomen hebben.

2. Gaat u zich aansluiten bij de ondertekenaars van het gezamenlijk pamflet die pleiten om 
het kabinetsvoornemen om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie van 
tafel te krijgen?

Ons antwoord:
Ja middels het lidmaatschap van de VNG is de gemeente Steenbergen aangesloten bij de 
ondertekenaars van het pamflet.

3. Zo ja, op welke wijze gaat u dat actief uitdragen? 1

Ons antwoord: M
Het college heeft al in een eerder stadium haar zorgen geúit en aangegeven tegen de 1

vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie te zijn middels een brief aan de p
staatssecretaris ( zie bijlage). Verder zullen we dit actief uitdragen middels een lobby via v
de arbeidsmarktregio JË

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.qemeente-steenberqen.nl.
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen
e-mail: info@oemeente-steenberqen.nl



UM1804421

4. Zo niet, graag een toelichting.

Ons antwoord:
Niet van toepassing

5. Op welke wijze geeft u zelf het voorbeeld als het gaat om gelijkwaardigheid op de 
arbeidsmarkt, als het gaat om een inclusieve arbeidsmarkt?

Ons antwoord:
Zowel de Intergemeentelijke Sociale Dienst als de WVS voeren in opdracht van de 
gemeente Steenbergen hun jaarplannen uit met als doel de inclusieve arbeidsmarkt. De 
activiteiten zijn terug te vinden in de begrotingen van deze gemeenschappelijke 
regelingen. De gemeente Steenbergen heeft verder als werkgever personeel in dienst uit 
de doelgroep garantiebanen als uit de doelgroep loonkostensubsidie.

6. Wat heeft het College de afgelopen járen gedaan om inwoners met minder 
arbeidsvermogen actief bij de arbeidsmarkt te betrekken?

Ons antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

7. Door de maatregel van de nieuwe regering dreigt een groep inwoners van de gemeente 
Steenbergen er niet vooruit maar juist op achteruit te gaan. Welke invloed denkt u dat deze 
maatregel zal hebben op deze doelgroep in de gemeente Steenbergen?

Ons antwoord:
Werken wordt minder aantrekkelijk indien de hoogte van het salaris van een werkende 
minder is dan het wettelijk minimumloon omdat de hoogte van hun inkomen wordt 
beïnvloedt door een partner of spaargeld. Werknemers die met loondispensatie werken en 
een aanvulling op hun loon krijgen, krijgen te maken met het uitkeringsregime van de 
Participatiewet. Ook als zij werken naar vermogen, worden zij behandeld als 
uitkeringsgerechtigden en niet als volwaardige werknemers.

8. Heeft u inzichtelijk hoeveel inwoners door deze maatregel getroffen worden?

Ons antwoord:
Neen, de gemeente heeft (en terecht) geen zicht op het vermogen/gezinsinkomen van de 
inwoners waarvan de werkgevers momenteel loonkostensubsidie ontvangen, dit zal pas 
duidelijk worden op het moment dat het kabinet de loonkostensubsidie heeft vervangen 
door loondispensatie

9. Is bekend bij hoeveel werkenden op dit moment gebruik wordt gemaakt van 
loonkostensubsidie? Zo ja, dan ontvangen wij hier graag een overzicht van. Zo nee, wilt u 
dit in kaart brengen, zodat wij meer inzicht krijgen over hoeveel mensen het binnen onze 
gemeente gaat.
Ons antwoord:
Op 5 juni 2018 zijn er 4 werknemers uit de gemeente Steenbergen met structurele 
loonkostensubsidie aan het werk.
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Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord. 
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Ruud Peeters U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0167 543 413 
of per e-mail: R.Peeters@gemeente-steenbergen.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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