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Toezeggingen raadsvergadering d.d. 11 juni 2019 Jaarstukken Laborijn

Aanleiding:
Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 zijn een aantal toezeggingen gedaan bij de behandeling
van Agendapunt 8: Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2018 en instemmen met de
begroting 2019 Laborijn.

Inhoud Mededeling:
De volgende toezeggingen zijn gedaan.
Toezegging 1.: Boodschap over brengen aan het DB en AB dat aanbevelingen uit het rapport ook
meegenomen worden en terug gelezen kunnen worden in het Jaarverslag.
De boodschap is overgebracht in het DB van Laborijn en wordt op 5 juli overgebracht in het AB.
Toezegging 2: Compenseert het Rijk nog in de pensioenafspraken van de Wsw? Er is nu een
structurele bijtelling die vanuit het Gemeentefonds komt die te maken heeft met loon- en
prijsaanpassingen en Cao. Wij nemen aan dat als de pensioenopbouw in de Cao verandert dat dit dan
ook verrekend gaat worden in de bijdrage vanuit het Rijk. Dit wordt nagekeken.
De salarissen en pensioenen van de Sw worden niet vanuit het gemeentefonds betaald. De
rijksbijdrage Sw maakt onderdeel uit van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. De rijksbijdrage Sw
wordt vrijwel altijd slechts 1 keer per jaar aangepast bij de meicirculaire. Dat is het moment dat het
Rijk loon- en prijsontwikkelingen bijstelt in de rijksbijdrage en de landelijke daling van het aantal
Sw’ers opnieuw herijkt. Er is geen één op één koppeling tussen hogere pensioenaanspraken en
verhoging van de rijksbijdrage Sw. Het rijk compenseert verhogingen die vanuit de Cao Sw komen niet
direct. Dit gebeurt pas bij de meicirculaire van het jaar daarna.
Het antwoord is dus ja maar vertraagd.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
geen
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