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Nummer
3312
Onderwerp
Boete participatiebanen

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Uit het Volkskrant krantenartikel van 3 juli: 'Ook bij banenplan voor gehandicapten
schiet overheid te kort', blijkt dat de overheid zichzelf een boete geeft door het niet
behalen van de wettelijke verplichtingen.
Uit de Voorjaarsnota 2017/ Kadernota van Zuid-Holland op pagina 82 lezen we: ‘Dat
er op dit moment 15 participatiebanen zijn gecreëerd. De wettelijke verplichting is, 22
gecreëerde banen te behalen, voor het einde van het jaar. Om dit behalen heeft GS in
eerste instantie extra stimulerende maatregelen getroffen.’
1.

Op een gemiste plek, het niet behalen van de participatiebaan verplichting, staat een
boete van 5000 euro. Kunt u specifiek aangeven, niet alleen wat de verplichtingen in
de verschillende jaren zijn voor de provincie, maar ook wat hiervan is gerealiseerd?
Het kabinet heeft met de sociale partners de afspraak gemaakt om extra banen voor
mensen met een beperking te creëren, de zogenaamde banenafspraak. Het gaat om
125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026 ten opzichte van de
nulmeting op 1-1-2016, 25.000 in de overheidssector en 100.000 in de marktsector tot
2026. Eén baan is 25,5 verloonde uren per week, groter of kleiner dan 25,5 uren tellen
naar rato mee. Monitoring of de doelstelling is gehaald, gebeurt landelijk per sector,
niet per individuele werkgever. De overheid bestaat uit 14 sectoren. Voor de PZH
geldt dat de sectorale afstemming plaatsvindt onder coördinatie van het IPO. De
banenafspraak betekent voor de PZH de volgende verplichting:

Jaar 2015 2016 2017
Verplichting
7
14
22
Realisatie
7
14,86 19,25*

2018 2019 2020 2021 2022 2023
27
33
38
43
49
54

*realisatie op peildatum 1 juli 2017
2.

Is de provincie naar de letter van de wet al een boete verplicht? Zo ja, kunt u de
hoogte specificeren?
Nee.
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3.

Wat zijn de extra stimulerende maatregelen om het probleem tegen te gaan? Welk
perspectief biedt dit voor welke doelstelling en op welke termijn?
Met ingang van 2018 worden alle salariskosten van de groep participanten vergoed
vanuit een centraal budget ‘participatiewet’. Dit budget kan binnen de gehele
ambtelijke organisatie worden benut voor het realiseren van participatiebanen.
Deze werkwijze:
- neemt mogelijke knelpunten weg om te komen tot het realiseren van
participatiebanen;
- stimuleert de ambtelijke organisatie om banen te realiseren doordat er in de
financiering is voorzien;
- benadrukt de collectieve organisatie verantwoordelijkheid;
- Verwacht wordt dat hiermee aan de gestelde verplichtingen in tijd en qua aantal
participatiebanen wordt voldaan.

4.

Herkent GS het beeld dat ook in de provincie Zuid-Holland het bedrijfsleven zich wel
aan de verplichtingen heeft gehouden en de overheid niet? Zo ja, hoe verklaart u dit
verschil
Nee. Het inzicht in de realisatie van participatiebanen door het bedrijfsleven en
andere overheden in de provincie Zuid-Holland ontbreekt.

5.

Is er zicht op de verplichte hoeveelheid banen bij de gemeentes en waterschappen in
onze provincie en zo ja hoeveel banen zijn er gerealiseerd?
Nee. Er is een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele Nederlandse
overheidssector van 25.000 banen, te realiseren tussen 2016 en 2026.

6.

Hoe komt het dat het de provincie Zuid-Holland nog niet is gelukt om voldoende
participatiebanen te creëren?
Het is de provincie Zuid-Holland gelukt om voldoende banen te creëren. Zie het
antwoord op vraag 1.
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