
Motie art. 35 RvO 

 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen 5 juni 2018  

Agendapunt: kadernota Diamantgroep 

Onderwerp: loondispensatie 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

constateert dat: 

• het kabinet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument 
loonkostensubsidie wil vervangen door loondispensatie. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie die 
op 27 maart 2018 is gepubliceerd. 
 

• Staatssecretaris Tamara van Ark (WD ) van sociale zaken wil het gemakkelijker maken voor 
werkgevers om mensen met een handicap aan te nemen. Dat betekent in de praktijk dat de 
werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. 
Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de 
sociale dienst tot maximaal minimumloon.  
 

• Uit onderzoek van Cedris blijkt bovendien dat ruim zeventig procent van de werkgevers die 
werken met loonkostensubsidie geen behoefte heeft aan het nieuwe instrument 
loondispensatie Ook waarschuwt Cedris dat dit voor de kwetsbare groep mensen om wie het 
gaat zeer nadelig uitpakt. Minder salaris is de zoveelste aanslag op de al dunne portemonnee, 
en ook een flinke deuk in eigenwaarde. Verder zorgen de plannen voor meer bureaucratie 
voor de werknemer, een salaris onder het minimumloon en mogelijk verlies van opbouw van 
aanvullend pensioen en werkloosheidsuitkeringen. 
 

• Onze nclusieagenda en het VN-verdrag voor mensen met een beperking discriminatie van 
werk en loon afwijst,.net als het college voor de rechten van de mens. 

 

Overwegende: 

• Dat het kabinet werknemers met een arbeidsbeperking doormiddel van loondispensatie onder 
he minimumloon  wil laten werken. 

• Van mening dat Goirle een beschaafde gemeente is waar het minimumloon voor iedereen 
geldt, ook voor werknemers met een arbeidsbeperking.  

Verzoekt het college: 

 

• Zich richting het kabinet uit te spreken tegen het plan om het mogelijk te maken om mensen 
met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen. 

 Gaat over tot de orde van de dag. 

Getekend door: 

SP Goirle  Arbeiderspartij Goirle Riel D66 Goirle  PvdA Goirle 

 


