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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 15 juni 2016 heeft u ingestemd met de ontwerpbegroting 2017 van het
Werkvoorzieningsschap Zuid- Kennemerland Paswerk (2016012722). In de begroting is
rekening gehouden met het zogenaamde Lage Inkomensvoordeel.
Lage Inkomensvoordeel
Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een vergoeding die werkgevers krijgen van de
belastingdienst voor werknemers met een laag inkomen. Het LIV is ingevoerd per 1
januari 2017. Het gaat om werknemers die minder verdienen dan 125 procent van het
wettelijk minimumloon. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt:
 Voor werknemers die tussen de 100 en 110 procent van het minimumloon
verdienen (eerste tranche), krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per
werknemer per jaar.
 Voor werknemers die tussen de 110 en 125 procent van het minimumloon
verdienen (tweede tranche), krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per
werknemer per jaar.

Begroting Paswerk
In de begroting 2017 werd uitgegaan van een beperkt tekort van € 67.000 voor de
gezamenlijk GR-gemeenten, met een bijdrage voor Bloemendaal van € 2.120. De
tegenvallende LIV-inkomsten veroorzaken naar verwachting van Paswerk echter een
negatief effect van in totaal € 600.000 bovenop het eerder geraamde tekort. Voor
Bloemendaal komt dit neer op een negatief effect van ongeveer € 18.000.

2017003427

SW-bedrijven, waaronder Paswerk, hebben in hun begroting met ingang van 2017 LIVinkomsten opgenomen vanuit de verwachting dat veel van hun medewerkers qua fiscaal
loon in de eerste tranche van 100-110 procent zitten. Door herberekening van de
grondslagen van het LIV op basis van 40 uur in plaats van 38 uur, blijkt dit niet langer
het geval. Per Wsw-medewerker kan hooguit nog een beroep worden gedaan op de
uitkering behorend bij de tweede tranche (110-125 procent).
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Tegenvaller
November 2016 is de Verzamelwet 2017 vastgesteld. Deze Verzamelwet wijzigt onder
andere de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL). De aanpassing in deze wet leidt
tot een onverwacht en ongewenst resultaat: de uitkeringen vanuit het LIV pakken voor
de Wsw doelgroep fors minder goed uit dan werd verwacht.
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Reactie ministerie
Cedris en de VNG hebben deze forse tegenvaller voor SW-bedrijven aangekaart bij het
Ministerie en de Kamer. In een Kamerbrief inzake de beschikbaarheid van middelen
Wsw en nieuw beschut werk (d.d. 5 december 2016) geeft de staatssecretaris van SZW
aan echter van mening zijn dat de middelen voor de Wsw toereikend zijn en er geen
additionele maatregelen nodig zijn.
Resultaat
Via het Strategisch Plan 2015-2018 streeft Paswerk naar verlaging van de kosten en
optimalisering van het verdienvermogen. De ervaring leert dat er, mede als gevolg van
Rijksbeleid, gedurende een jaar sprake kan zijn van mee- en tegenvallers. Door het
tegenvallende LIV effect moet vooralsnog op een hoger tekort worden gerekend dan bij
het opstellen van de begroting 2017 werd verwacht. In het bestuur Paswerk is
afgesproken de gemeenteraden hierover door de afzonderlijke portefeuillehouders te
laten informeren.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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