
Z.45194/D.220793

ARCHIEFEXEMPLAAR

Paraaf directeur/teammanager

Mede-paraaf

Als bijlage(n) meezenden: motie GL/PvdAgriffie
wijdemeren

Kopieën naar: griffie Wijdemeren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afdoen naar centraal archief Ja 
T.a.v. Hare Excellentie mevrouw T. van Ark

DIV Postbus 90801
DECOS-zaaknummer 2509 LV Den Haag

Nieuwe datum na opschorten

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum:
B/43210/ 180802/MA 21 augustus 2018

Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden:
Margy Overeynder 035 - 655 95 78 1 Motie: Minimumloon

voor iedereen 
VERZONDEN 2 ? MIS 2018
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Geachte mevrouw van Ark,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Tijdens de Raadsvergadering op 19 juli
jongstleden heeft de voltallige gemeenteraad van Wijdemeren een motie vreemd aan de
agenda aangenomen met de titel 'Minimumloon voor iedereen'. Deze motie is een reactie op
het aangekondigde wetsvoorstel met betrekking tot de regeling loondispensatie.

Deze motie overweegt de werking van het aangekondigde wetsvoorstel loondispensatie en
constateert dat de invoering van het instrument loondispensatie, in plaats van de
loonkostensubsidie, staat voor ongelijke rechten en ongelijke behandeling van werknemers
met een arbeidsbeperking. Ook bouwen werknemers voor het deel dat uit de bijstand betaald
zal gaan worden geen pensioen en ww-rechten op.

Daarnaast wordt gevreesd dat invoering van loondispensatie zal leiden tot een toename van
problemen voor werknemers met een arbeidsbeperking. De praktijk wijst namelijk uit dat
verrekening van loon met bijstand zeer complex is en zeker niet altijd goed verloopt, met alle
gevolgen van dien.
In een inclusieve samenleving, die wij als Wijdemeren voorstaan, heeft iedereen recht op het
wettelijk minimumloon, met de daarbij behorende pensioen- en ww-rechten.

Dit alles overwegende spreken wij ons uit tegen het plan dat het mogelijk maakt om mensen
met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

de secretaris, de burgemeester,

mw. W. Heeg F. Ossel
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Motie vreemd aan de agenda

Het minimumloon geldt voor iedereen!

De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 19 juli 2018

Constaterende dat:

• in de Participatiewet momenteel de mogelijkheid bestaat voor werkgevers om

loonkostensubsidies aan te vragen voor mensen met een arbeidsbeperking;

• staatssecretaris Tamara van Ark plannen heeft ontwikkeld om deze loonkostensubsidie in

2019 te vervangen door zogenaamde loondispensatie;

• in de huidige situatie de betreffende personen minimaal het minimumloon ontvangen omdat

de gemeente de werkgever compenseert voor de lagere arbeidsproductiviteit;

• in de nieuwe situatie de werkgever de werknemers alleen nog loon hoeft te geven voor de

geleverde productiviteit. De werknemer kan de gemeente vervolgens vragen dit aan te vullen

op basis van de regels van de bijstandswet (uitkering maximaal 70% van het minimumloon);

• voor dit deel dat onder de bijstandswet valt, zij geen pensioen en ww-rechten opbouwen;

• de ingewikkelde aanvraagprocedure bij de gemeente voor deze doelgroep waarschijnlijk tot

problemen gaat leiden;

• mensen met een arbeidsbeperking hierdoor(flink) onder het wettelijk minimumloon betaald

kunnen worden.

Overwegende dat:

• de ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland niet achter dit plan staan;
• 70% van de werkgevers (zeer) tevreden is met de huidige regelgeving ;
• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet achter dit plan staat;

• brancheorganisatie Cedris niet achter dit plan staat;

• het College voor de rechten van de Mens verklaart dat er met deze plannen sprake is van

discriminatie van werknemers met een beperking.

Is van mening:

• dat Wijdemeren een gemeente is waar iedereen meetelt en iedereen recht heeft op het

wettelijk minimumloon.

Verzoekt het college:

• samen met de Tomingroep en eventuele andere regiogemeenten zich richting het kabinet uit

te spreken tegen genoemd wetsvoorstel.

En gaat over tot de orde van de dag,

Wijdemeren, 19 juli 2018

De raad voornoemd,

Sandra van Rijkom en Stan Poels,

raadsleden PvdA/GroenLinks Wijdemeren
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