
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: W. van Wegen 

Onderwerp: Financiële beloning arbeidsbeperkten 

Datum indiening vragen: 30 oktober 2017 

 

 

Vragen voor wethouder Bogaards naar aanleiding van de reportage van EenVandaag 

(uitzending 25 oktober 2017) over de vermindering van de financiële beloning voor 

arbeidsbeperkten (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/rutte-iii-laat-arbeidsbeperkten-

werken-onder-minimumloon) 

 

Vragen: 

1. Het kabinet Rutte III is van plan om arbeidsbeperkten te korten in hun inkomen. 

Arbeidsbeperkten krijgen niet alleen betaald onder het minimumloon, er staat ook een 

korting op de Wajong-uitkering in het vooruitzicht. Is de wethouder op de hoogte van 

deze ontwikkeling en wat is haar reactie erop? 

Antwoord: 

De wethouder heeft kennis genomen van het regeerakkoord en wacht de 

verdere ontwikkelingen af.  

 

2. Nu de loonkostensubsidie dreigt te worden geschrapt verandert de wijze waarop 

gemeenten financieel bijspringen. De tot dusver geldende situatie is dat de gemeente de 

werkgever subsidieert voor het betalen van 100% van het minimumloon voor 

werknemers die door hun handicap minder productief zijn. De nieuwe situatie houdt in 

dat de werkgever de werknemer uitbetaalt naar arbeidsvermogen. De gemeente vult 

vervolgens dit bedrag aan, maar dat kan per gemeente verschillen. Hoe kijkt de 

wethouder tegen deze situatie aan?  

Antwoord: 

Als de regering besluit om de participatiewet aan te passen, dan zal de 

gemeente in medebewind de nieuwe wet uitvoeren. 

 

Op basis van het voorstel zoals het in regeerakkoord staat kan dat betekenen 

dat werknemers minder verdienen dan het wettelijke minimumloon. Binnen de 

huidige Participatiewet kan de gemeente het inkomen niet aanvullen als er 

sprake is van vermogen of inkomen van een partner. De wethouder wacht de 

verdere uitwerking van het regeerakkoord en de wetwijziging af. 

 

3.  Wat zouden de consequenties voor het beleid in gemeente Noordoostpolder zijn 

mochten de plannen van het kabinet Rutte III doorgang vinden? Garandeert de 

gemeente dat arbeidsbeperkten het minimumloon ontvangen doordat de gemeente 

bijlegt? 

Antwoord: 

De gemeente kan die garantie niet geven zolang wij niet weten hoe het 

voornemen uit het regeerakkoord in de wet wordt opgenomen. Zie ook het 

antwoord bij vraag 2.  

 

Datum beantwoording vragen: 1 november 2017 

Contactpersoon: Tilly Weggen 

E-mail adres:  t.weggen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 1332 6879 
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