SCHRIFTELIJKE VRAAG
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Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Werken onder minimumloon
27 maart j.l. heeft staatssecretaris van Ark middels een kamerbrief en hoofdlijnennotitie de
kabinetsplannen toegelicht m.b.t. loonkostensubsidie en loondispensatie.
Gevolg van deze plannen is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hun werkgevers
onder het wettelijk minimumloon betaald mogen worden.
De staatssecretaris geeft aan dat ze streeft naar een aanvulling tot minimumloon. Deze aanvulling zal
uitgevoerd worden door de gemeentes.
Vragen:
1.

Wat zijn de financiële gevolgen van deze plannen voor de inwoners uit Uden met een afstand
tot de arbeidsmarkt? Kunt u dit inzichtelijk maken a.h.v. enkele voorbeelden? Graag
voorbeelden van deeltijd en voltijd, alleenstaand en gezinnen, beide partners afstand tot
arbeidsmarkt, 1 partner afstand tot arbeidsmarkt.

2.

Wat zijn de administratieve gevolgen van deze plannen voor inwoners uit Uden met een
afstand tot de arbeidsmarkt? Moeten deze zelf een aanvraag doen voor loondispensatie bij de
gemeente?

3.

Gaat de gemeente Uden ervoor zorgen dat het streven van de staatssecretaris wordt
uitgevoerd en dat aanvulling plaatsvind tot minimumloon?

4.

Worden mensen aangevuld op individuele basis of wordt er gekeken naar het gezinsinkomen?

5.

Mogen mensen met een afstand tot arbeidsmarkt 40 uur werken en krijgen ze voor deze 40
uur een aanvulling of liggen hier beperkingen op?

6.

Kunt u de gemeenteraad op korte termijn voorzien van een uitgebreide informatienota waarin
de gevolgen van deze plannen inzichtelijk worden gemaakt. Kunt u in deze informatienota
ook inzichtelijk maken hoe het college uitvoering gaat geven aan de loondispensatie en het
streven van de staatssecretaris.

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 1-5-2018
Antwoord:
De Staatssecretaris geeft in haar Kamerbrief van 27 maart 2018 bij haar ‘Hooflijnennotitie
Loondispensatie Participatiewet’ de aan Kamer toegezegde uitkomst van haar overleg met partijen en
haar eveneens toegezegde denkrichting voor de uitwerking van loondispensatie. Na het komende
debat over de hoofdlijnennotitie bereidt het Kabinet een wetsvoorstel voor. Dit wetsvoorstel wordt
naar verwachting na de zomervakantie aan de Kamer voor bespreking aangeboden. Gelijktijdig met
het aanbieden van het wetsvoorstel zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitwerking
die haar voor ogen staat met betrekking tot de extra middelen voor ondersteuning aan mensen
richting (beschut) werk. Wij kennen de uiteraard de strekking en de reikwijdte van het wetsvoorstel
niet, voordat dit geformuleerd, aangeboden en aangenomen is, noch de inhoudelijke uitwerking
daarvan, noch de vraag of ons bij uitwerking enige beleidsruimte vergund zal zijn. Samengevat
kunnen wij bij het beantwoorden van uw vragen niet vooruitlopen op wet- en regelgeving die nog
ontwikkeld en uitgewerkt moet worden.
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