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Onderwerp
Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021

besluit:

De raad verzoeken de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015 
in te trekken met ingang van 1 juli 2021.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,

"TĈ.JÔ4. - O

~ļ^^ioe'iúj 2.



-2-

Voorgesteld besluit
Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015 met ingang van 1 juli 
2021.

Aanleiding en beoogd effect
In de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015 is de doelgroep 
beschreven, alsmede de methode om de loonwaarde in het kader van loonkostensubsidie vast te 
stellen. Met ingang van 1 juli 2021 treedt landelijke regelgeving in werking, waarin nieuwe 
beschrijvingen gegeven worden van de onderwerpen die in de verordening zijn geregeld. De 
grondslag onder de Verordening is met ingang van 1 juli 2021 vervallen met deze nieuwe 
regelgeving en daarom moet de Verordening worden ingetrokken.

In het kader van het 'breed offensief' zijn voorstellen gedaan om te komen tot onder andere een 
landelijk uniforme methode voor het bepalen van loonwaardes in het kader van de Participatiewet 
en de daadwerkelijke uitbetaling van de loonkostensubsidie. Op dit moment zijn er landelijk zes 
gevalideerde loonwaardemethodes in gebruik. Hiervan vinden o.a. werkgevers hinder die landelijk 
opereren

Politieke keuzeruimte
n.v.t.

Gedachtegang
Met ingang van 1 juli 2021 treden de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021 en het 
Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 in werking. Ook vervalt artikel 6, tweede lid, van 
de Participatiewet.
In de Regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het bepalen van de loonwaarde 
(artikel 3 van de Verordening). In het Besluit worden onder andere nadere regels gesteld met 
betrekking tot het bepalen van de doelgroep (artikel 2 van de Verordening). Ook is de verplichting 
voor de raad om inzake deze onderwerpen nadere regels te stellen in een Verordening, zoals 
beschreven in artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet vervallen I verdwenen.
Als gevolg hiervan is de grondslag weg onder de Verordening met ingang van 1 juli 2021 met de 
nieuwe regelgeving en moet de Verordening daarom worden ingetrokken.

Overwegingen van het college
n.v.t.

Middelen
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
De intrekking van de Verordening wordt na besluitvorming verwerkt in de lokale wet- en 
regelgeving op www.overheid.nl.

Samenwerking (Heemstede)
De advisering over en de uitvoering van de Participatiewet is sinds 2006 belegd bij de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bloemendaal - Heemstede. De IASZ is een 
Gemeenschappelijke Regeling. Met het oog op een doelmatige uitvoering is de IASZ conform de GR 
belast met beleidsadvisering op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid voor Bloemendaal 
en Heemstede.



Vervolgproces/evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021 (2021001366)
2. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 (2021001367)

Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


