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Samenvatting
De afspraken tussen de VNG en het UWV over de No-riskpolis in 2015 gelden alleen voor de doelgroep
banenafspraak. Voor de voortgang van de pilot van gemeenten met IBN en voor het plaatsen van mensen
met behulp van loonkostensubsidie bij overige werkgevers is in deze nieuwe verordening een gemeentelijke
Low-riskpolis opgenomen. Deze Low-riskpolis is bestemd voor de groep die voor loonkostensubsidie in
aanmerking komt, maar niet door de huidige toets voor de landelijke banenafspraak komt.
Daarnaast zijn sinds de inwerkingtreding van de Participatieverordening 2015 een aantal foutjes vastgesteld
over de inhoud van deze verordening. Deze (tekstuele) aanpassingen zijn opgenomen in de
Participatieverordening 2015.1.
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de Participatieverordening 2015.1.

Inleiding/probleemstelling:
De afspraken tussen de VNG en het UWV over de No-riskpolis in 2015 gelden alleen voor de doelgroep
banenafspraak. Het UWV bepaalt of mensen wel of niet in het doelgroepenregister voor de landelijke
banenafspraak komen. Het UWV blijkt in de praktijk veel strenger te toetsen dan alleen het criterium “niet in
staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen”. Voor de voortgang van de pilot van gemeenten met
IBN en voor het plaatsen van mensen met behulp van loonkostensubsidie bij overige werkgevers is in deze
aangepaste verordening een gemeentelijke Low-riskpolis opgenomen (artikel 8). Deze Low-riskpolis is
bestemd voor de groep die voor loonkostensubsidie in aanmerking komen maar niet door de huidige toets
voor de landelijke banenafspraak komt.
Daarnaast zijn sinds de inwerkingtreding van de Participatieverordening 2015 een aantal foutjes vastgesteld
over de inhoud van deze verordening. Deze (tekstuele) aanpassingen zijn opgenomen in de
Participatieverordening 2015.1
Relatie met eerdere besluitvorming:
Participatieverordening 2015 vastgesteld in uw raad van 26 februari 2015.
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Beoogd resultaat:
Er zijn straks twee polissen, die van het UWV en die van de gemeente.
1. De landelijke No-riskpolis van het UWV is voor werkgevers die iemand van de doelgroep
banenafspraak met behulp van loonkostensubsidie in dienst nemen.
2. De gemeentelijke Low-riskpolis is bedoeld voor werkgevers die iemand met behulp van
loonkostensubsidie in dienst nemen, die niet door de toets van de doelgroep banenafspraak komt.
Beide polissen zijn niet alleen bedoeld om werkgevers te “verzekeren” voor loonkosten bij ziekte, maar ook
om werkgevers te vrijwaren van het betalen van een hogere WGA-premie wanneer iemand uiteindelijk in de
WIA terecht komt. Bij de gemeentelijke Low-riskpolis geldt wel een eigen risico van twee weken. De
gemeentelijke Low-riskpolis is een innovatief product dat bedacht is in onze arbeidsmarktregio.
Om de gemeentelijke Low-riskpolis mogelijk te maken moest de tekst van de Participatieverordening 2015
aangepast worden. In alle gemeenten van de arbeidsmarktregio is/wordt aan de colleges en
gemeenteraden voorgesteld de verordening op deze manier aan te passen
Keuzemogelijkheden:
Geen Low-riskpolis aanbieden
Er kan voor gekozen worden de Low-riskpolis niet aan te bieden. Echter kunnen we met de Low-riskpolis
inspelen op de noodzaak ook aan werkgevers een polis beschikbaar te stellen wanneer voor de werknemer
die zij willen aannemen geen doelgroepbepaling banenafspraak wordt afgegeven. De hele
arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant staat achter de toevoeging van dit innovatieve product aan de
instrumenten die de arbeidsmarktregio aan werkgevers biedt.
Argumenten:
1. Voortzetting inzet loonkostensubsidie via pilot IBN en overige werkgevers
De gemeente kan nu aan alle werkgevers die mensen willen plaatsen die niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen een No- of Low-riskpolis aanbieden.
2. De kosten van deze gemeentelijke polis zijn te overzien
In de verordening wordt een eigen risico voor de werkgever opgenomen van twee weken. Daarnaast heeft
IBN aangegeven dat zij de loonkosten bij ziekte voor eigen rekening nemen, omdat het grootste financiële
risico voor de werkgevers een hogere WGA-premie is die met deze polis wordt afgedekt.
De VNG schat de extra kosten van de landelijke afspraken tussen VNG en UWV voor de No-riskpolis op €
590 per ziekmelding als de loonkostensubsidie gewoon doorloopt. Deze raming is gemaakt op basis van
ervaringscijfers van het UWV met de No-riskpolis voor Wajongers. De Wajongers melden zich jaarlijks
gemiddeld 0,3 keer ziek. Verreweg het grootste deel van het verzuim is kortdurend. In enkele situaties is
sprake van langdurig ziekteverzuim tot maximaal twee jaar. Als het lang en kort verzuim gemiddeld wordt, is
de gemiddelde ziekteduur 38,2 dagen.
De kosten van de No-riskpolis zijn voor 2015 berekend aan de hand van het aantal geplande deelnemers
aan de pilot met IBN (transitiearrangement) voor een bedrag van € 750 per polis. Dit bedrag is hoger dan de
gemiddelde kosten voor een Low-riskpolis. Het bedrag dat gereserveerd is voor de No-riskpolis is daarmee
voldoende om ook de kosten voor de Low-risk polis voor 2015 op te vangen.
Voor de inzet van de Low-riskpolis in 2016 is het niet goed in te schatten wat de financiële gevolgen zijn op
het beschikbare Participatiebudget. Vanwege de afspraak om in 2016 meer klanten aan te melden voor het
Transitiearrangement bij IBN (7 fte) lijkt het om een grotere reservering van het beschikbaar budget te gaan.
Echter de regionale ontwikkelingen rondom de verruiming van de doelgroepbepaling banenafspraak door
het UWV kunnen er voor zorgen dat er een kleinere groep een beroep op de Low-riskpolis zal doen. Deze
overwegingen worden meegenomen in het dienstverleningsmodel 2016 dat onze uitvoerder sociale zaken,
Optimisd, opstelt.
De kosten voor de gemeentelijke Low-riskpolis zullen naar verwachting lager zijn omdat IBN de
loondoorbetaling bij ziekte voor eigen risico nemen. Ook is bij de landelijke afspraken geen sprake geweest
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van een eigen risico van twee weken. De kosten per ziekmelding zullen daarom nog lager uitvallen. Het
aantal ziekmeldingen dat hierdoor in aanmerking komt voor uitbetaling is ook lager. Verder zal het aantal
uitkeringsgerechtigden dat in 2015 met loonkostensubsidie bij werkgevers wort geplaatst nog beperkt zijn.
Financiële gevolgen en dekking:
De extra kosten voor de Low-riskpolis zullen gefinancierd worden vanuit het Werkdeel van het
Participatiebudget. Uitgangspunt is dat het budgetneutraal uitgevoerd wordt.
Risico’s:
Afdekken WGA-risico blijkt niet mogelijk
Het risico bestaat dat in de praktijk blijkt dat de vrijwaring van de hogere WGA-premie niet geregeld blijkt te
zijn. Dit is nu nog niet te zeggen omdat er onze arbeidsmarktregio de eerste is om een gemeentelijke Lowriskpolis in te voeren. IBN heeft aangegeven ten behoeve van de pilot Transitiearrangement met een
dekkingsvoorstel komen om dit risico af te dekken.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
Eind 2016 zal de Low-riskpolis geëvalueerd worden en bekeken worden hoe hier na 2016 invulling aan
wordt gegeven.
Voorstel:
Vaststellen van de Participatieverordening 2015.1.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Raadsbesluit Participatieverordening 2015
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
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