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t3e~c»Ee mevrOtrw
Naar aanlelding Stan uw v~rzoetc om voorov~rleg v~h ~~ ,(anuari 2016 kan Jk a vaarwart betre'~ d4
ge~rolgen Voor t#e 1potthe~ng~n hit vol~ende maded~ler►.
Casus
ledereen die kan werk~n maar daarblr ondersteUning noclig heeft, vatt slnQs 1 januara 2U~15 tinder de
#'articipatiewet. De wet is er om zc+veet rrtogeliJk mene~n met of zonder arbeidsbeperking work to eaten
yinden. Qe gemeente haeft de verantwoordelijkheid dat Pedersen die kan werken aan de slag ~aat en
VY~~r nodig ondereteU~d wgrdt.
0m uitvoering fe g~v~n ~~n de PartiGpatlewet haeft geme~nte ~aanstad to 2015 een overeenkomst
gasloten met Flextensie B.V. (hlerna ~lextensie) en is voornemens in de toekomst Qok weer gebru{4~
maken van de disnsfert yan Flextensie. Dit bedri)f is opgericht als ma~tschappellJke orgat~isafie en
heeft als Joel kwetsbare mensen weer een kans op de ari~eidsmarkt to geven.
Gemsent~ Zaanstad last bijstandsgerechtigden (hlerna kandidaten) Vi+9 ~ldicten~~ W~~JtBrv~rin~
opdoen bfj towel commarci~le als niet- commerci~fe bedrijven.
Da dienst~h van Flextensia bes~aan uit flat beschikbaar &tellers vin de websit8, c[e ~ysfeman, de kehNs er1
de wericWlJze. Daarna~st v~orgen z~j d$ fptture~inq haar de opdrachtgevere ~n de (ma~ndelijkse) ~sitf~et~llrlg
aar+ de ka►~didate~. pe k~ndid~ten Warden geYnfam~eard over daze regeiir~g via nleuwsbtfever~,
groepsactivr~eiten of via via.
8ij de aemeente Z~a~sfad berstaat ar voor kandidaten gears verplichting om zit~t a~n to meJden b~j Fle~ctet►st~.
Bi) I~ttere8se kunnen kandidafen rich meldert bij de c~semanger van de gpm~ente en 2ich vervolgens
ohllna In~chriJve~1 vJa d_~ websife vin FlQxtensie.
D~ caSemanager van de Qerrieente probegrt de opdraahtgevers en de kar~didaai to matchers. Hierb~j
wordt ~ebruik g~maakt vin d~ systemen van Fl~adensle.
Ali er spraks is van ern match tussen opdracl~gev~r ~n de kandidaat, kan daze mawmaal 6 maanden
werkzaam zijn bij de opdrach#gever. be l~~nddaat ontVangt den npdrachtbevestiging via Ffextensla, in
gevat Vin ziekte marten de kandidaten zich ziekmelden bij towel de opdr~chfgeVer ~►s de
ca$emah~ger van de gemeente. D~ casAr~lanager v~h de gemeente onderhaudt ook de ~ont#C#~t~ mef
de Gpdr~chtgever en b~awaakt de voortg~ng van de k~ndid~at.
De kandidaten kunnen via cie site van Flaxtensie hun urenbri~es I~lever~r~ ~n eva~lfuele re~si~n~ten
¢eclar~ren.
~'lextensie verwerkt de urerir~gistratie en tacture~rt de opd~tgever op has#s van de g+~wer{cf~ urea an ►tat
minimum uuriovn. Da kandidaten ontvangen per geWerkt uur E 1,50 mgt behaud gran uitkerin~. De,~
verdiensten worden uftbetaald door Ffextehsie. HierbTj wordt het maximum van de jaarlijkbe
~timuleringspremie nauwkeurig in de gatan gehouden om ovetschrijding van dik meximuMbedr~0 to
vt~tkamen. V~rvAlgens stuurt ~Igxtensi~ (half~a~rf jksj ern ova ~,hi van. het ppsiti~us saldo vin ~1e
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o~zet vain de ~pdracht~ev~rs rnilnus de ui~b~taatde premfes fan ds k~~d~daten Haar sie game~fl#a roet
t~et Ver~~k yen factuur uit #e r~iken.
ae geme~nte ~tuurf Fi~Xtenst~r v~ar ~li~ pcsiti~V~ sat~io e~rf facbk~u~ uerr~l+e~rtfer~ met olm~etbelas~ing.
U vraagt m j om eery st~ndpurt~ in to gem~n rn~t betr~kk ng oaf ~e bel~stba~th~ d v~t~ d~ m~andelijkse
betalingen van de s~itnulacn~spremie. Hi~rond~r vo{gen mijn ov8tw$gingen.
Beschouwi~g
Vet- en reaefg~ving r~~rtlQl,~~rewe#
in de particlpatieWet wordt in artikel 7 de opdracht bij de geme~~tes gelegd om bep~alda gt~aeper~
ultkeringsgerechtigden to ondersteunen bij arbeidslnschakeling. Volgens artikel Sa, lid 1d is de
gemeenter'aad vetplicht bij verordening regels to sfepen mat betrekking tot de stimuleringsprem eGIs
bedneld (n artikel 1~a, lid 8 Jo artikel 31, lid 2, onderdesl j.
Het college kan aan ern uitkerfngsgerechtigde op basis van daze a~lkelen, telkens nadat daze
gedurande zes m~anden addlUonele werkzaamheden heeft verrtcht, een een- of tweemalige pr~mFe
vats ten haogste E 2.370 per kalender jeer toekennen, voor zover dit Saar t~et aor~l~el vat hit colE~p
bijdraagt san zijR arbeidsinschakeling.
Rekenregels en t~andleiding loonheffingen aver bijstandsuitkeringen
In de handfeiding "Rekenregel$ en h~ndleiding lo4nheffingen over bijstandsuiHcerngen 2Q1fi'vYDhdt
verlrolgen$ under andere bepaafd hae de sti~nule[ings~~mles fiscasl moeten worden bei~n~ld:
den stimule~ingsprernie to'f m~admaet~ 2.370 pisC j~~~.i~ anb~last ats aan de volgende twee Vt~atVVaardet~
wordt v~ldaah:
— Het aaat am een eanm~li~e bung-Da b+~stal'idsgerechti~de h~e~t Been vri~willigersve~~oeding gekregen in het jeer Waarin de premie is
uftbeta8ld. Bij gamenlopp Wan eel sXi~Ul~ngspremlp s~ ~~ urijwill gersl►ergoeding is de stimuleringspt~mie
wel blast.
,~onclusla
lndlen ~n vaor xover tle s~imulertagspreri~ie err tl~aa~ per J~aer wnrdt uitb+~t ~d,

n dit r5nbe~asi pta~tst►lnd

De kandtdaten ont~ar►~eh de s~mulerRgspr~mie van Flex#anse. Dit gebeurt canfortrt de ov
nkomst c~ ~s
afg~sl9~e~1 met de gemeente. Hierbij wordt rekening 9ehouden met de 11'►axlma per kalend~srjaar.
De kandidatan Worden door Flextensie m~ande~j7rs uitbetaald. beze uitkeringen worden onb~lest gedaati.
Hiermn~ Wbrdt nietvoldaan aan aari de vaorwaerden zoais ges~eld iri a~ikel 10a, lid Bjo. artlka131, lid 2,
onderde~l j van de Particlpatiewet en de Rekenregels loonhe~tingen over bfjstandsuiticerinp~n. }GIs de
ui~cer(ngen maandelijk~ Warden uitbetaald, z~l hferover Ioonhef~n~ rrto~ten wordan ingehauden. Gemeet~Y~n
z9jn ats inhouc~ngsplichtige voor @(jztmdere) bijstandsuftkeringen aaC}gewezen. Vetiegg[ng van de
inhotfd~t~getplicht kan afleen in die gevalfen die bij wet of rege}geving ~i}n benoemd. BiJ hijstandsU_~14~it#~t►i
fat niet het geval.
[1 heeft aartgegeVen dot de pilot met Flextansie is g~stark ~n X015 er► de kandtdaten in dis petiole pok per
maand ziJn Uitbefaald. Hiermes Is trok in het veHeden niet valdaan can de Rekenregels todnFteffingen over
bijstandsuitketingen.
tnmiddels is Q+` ook overleg gaweest tussen ~lextensie en de Belastingdiens~ Flextensie heeft daarop ~ de
gemeei~te ~aanstad medegede~ld dot de betaling~n nist meer maattdelijks zullen plsetsv(nden, zodet wo1`dt
valdaan aan de voorwaarden male opgQnamen in de Rekenregels an de uitvaq~ng van de p,~rtic{p
E,
Gezien bovenstaande~ het fait cwt GIs be~Iing~ zian op urtbetating van de sfim~ierin~pr~mie arti
jaarfi~lccse maa~rimum scan rye s~ ~t~~sp~emie niat i~ oversct~reden, ze{ {k roar tit u~srietten ds uitt~ialir~gert
niet belaste~.
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Yoar de toek~mst kan de stf~►u(eriln~$p~mi~ Ali n anb~iast uit~~keerd w~tclen, ~nd►~ tieze ~n meal per.
jaar aan de kandidaten wordt ultbef~al~.
lk hoop u bij daze valdoende #e hebben ge9`tlfarmee~d.
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