
Beste heer Dohmen, 

  

Naar aanleiding van de naar ons toegezonden “Beslismoment College van Peel en Maas” 
inzake de beleidsregel Loonkostensubsidie en keuze loonwaarde methodiek, doen wij u 

onderstaand onze opmerkingen toekomen. 

  

1. In artikel 2.4 van de beleidsregel wordt bepaald dat de loonwaarde methodiek zal 
worden uitgevoerd door getrainde medewerkers die met “gesloten beurzen” worden 
ingezet. Naar de mening van de Adviesraad is genoemde bepaling in strijd met artikel 
2 van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas. In genoemd 
artikel is vastgelegd dat een externe organisatie het college adviseert met betrekking 
tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon.  

2. In de innovatieve presentatie wordt bij 1. geformuleerd wie tot de doelgroep 
behoort. Om de duidelijkheid in deze te bevorderen zou o.i. in de omschrijving meer 
aangesloten kunnen worden bij artikel 1 van de verordening Loonkostensubsidie.  

3. De Adviesraad is van mening dat in de innovatieve presentatie ook de wijze van 

bezwaar maken dient te worden vermeld. (Algemene Wet Bestuursrecht)  
4. Geadviseerd wordt om de innovatieve presentatie (of op een andere wijze) enige 

informatie te verstrekken over de (regionaal vastgestelde) loonwaardemethodiek i.c. 
het Dariuz systeem.(Dit systeem dient nog goedgekeurd te worden door het 
werkbedrijf en het ministerie van SZW)  

5. Geadviseerd wordt, om de leesbaarheid te bevorderen, de innovatieve presentatie te 
voorzien van een toelichting op de gehanteerde begrippen.  

6. Geattendeerd wordt op artikel 84 van de Participatiewet waarin is vastgelegd dat de 

Minister binnen 4 jaar na inwerking treden van genoemde wet de Staten Generaal 
dient te informeren de “doeltreffendheid en en effectiviteit van de wet in de 
praktijk”. In dit kader is het van belang tijdig te starten met het implementeren van 
prestatie-indicatoren. Zie ook het rapport van de Rekenkamercommissie van maart 
2015 over de “Gemeentelijke voorbereiding met betrekking tot de decentralisatie in 

het sociaal domein”, pagina 7,punt 9.  
7. Conform afspraak dient het onderhavige advies van de Adviesraad aan het 

routingblad te worden toegevoegd. 

Met vriendelijke groeten, namens de Adviesraad, 

  

J.Knapen 

voorzitter 

 


