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PrePrePrePre----adviesnr.adviesnr.adviesnr.adviesnr.  

AgendapuntAgendapuntAgendapuntAgendapunt     

OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    uitvoering nieuwe Wet sociale 

werkvoorziening 

 

Middenbeemster, 20 mei 2008. 

 

Aan de raad 

 

> voorstel> voorstel> voorstel> voorstel    

 
De volgende Verordeningen vast te stellen: 

1. Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Beemster 2008 
2. Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 

gemeente Beemster 2008 

3. Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beemster 2008 

 

> toelichting> toelichting> toelichting> toelichting    

InleidingInleidingInleidingInleiding    
De Wet sociale werkvoorziening is met ingang van 1 januari 2008 veranderd. In verband hiermee 
heeft de gemeenteraad de plicht gekregen om twee nieuwe verordeningen vast te stellen te weten 
een Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken en een Verordening cliëntenparticipatie. 
In de Wet is voorgeschreven dat de verordeningen voor 1 juli 2008 moeten zijn vastgesteld. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad de bevoegdheid gekregen om een Verordening wachtlijstbeheer 
vast te stellen. Beemster vormt met 8 andere gemeenten (Oostzaan, Landsmeer, Wormerland, 
Zeevang, Zaanstad, Waterland, Purmerend, Edam-Volendam) de Gemeenschappelijk Regeling 
Zaanstreek-Waterland voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. In verband met de 
raadsbevoegdheid moeten de verordeningen door de afzonderlijke gemeenteraden worden 
vastgesteld. Om de uniformiteit tussen de gemeenten te waarborgen, is het zeer wenselijk dat alle 
deelnemende gemeenten instemmen met de inhoud van de voorliggende verordeningen. De 
verordeningen zijn grotendeels gebaseerd op beschikbare modelverordeningen. 
Omdat op dit moment een ‘cliënten’-raad Wsw ontbreekt, is, bij het formuleren van de verordeningen, 
de invloed van betrokkenen minimaal geweest. Met het vaststellen van de Verordening 
cliëntenparticipatie kan een dergelijke raad wordt geïnstalleerd (SW-raad). Daarvoor zal de hulp 
worden ingeroepen van het landelijk Programma Versterking CliëntenPositie (VCP). Vervolgens zullen 
de verordeningen met de SW-raad worden besproken/verder uitgewerkt. Dat kan tot gevolg hebben 
dat de verordeningen op een aantal punten moeten worden aangescherpt. Deze zullen dan opnieuw 
ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 
 
Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat    
Met het vaststellen van de verordeningen wordt de positie van mensen met een Wsw-indicatie 
versterkt. Met het instellen van een SW-raad krijgen betrokkenen invloed op de beleidsontwikkeling 
en –uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.  
 
KaderKaderKaderKader    
Wet sociale werkvoorziening, in het bijzonder: 
Artikel 2, derde lid voor de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente 
Beemster 2008; 
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Artikel 7, tiende lid voor de Verordening persoongebonden budget begeleid werken Wet sociale 
werkvoorziening gemeente Beemster 2008; 
Artikel 12, tweede lid voor de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente 
Beemster 2008. 
 
ArgumentenArgumentenArgumentenArgumenten    
De gemeente is wettelijk verplicht uit hoofde van de Wet sociale werkvoorziening verordeningen vast 
te stellen t.a.v. cliëntenparticipatie en persoonsgebonden budget begeleid werken. Er hoeft geen 
verordening wachtlijstbeheer te worden vastgesteld als bij het wachtlijstbeheer uitgegaan wordt van 
het first in – first out principe (eerste op de wachtlijst moet als eerste geplaatst worden). Om toch in 
enkele voorkomende gevallen (bijvoorbeeld t.a.v. de aansluiting onderwijs en werken voor VSO-MLK 
leerlingen) enige bewegingsruimte te creëren, is het noodzakelijk om ook een verordening 
wachtlijstbeheer vast te stellen. 

    
DraagvlakDraagvlakDraagvlakDraagvlak    
Verschillende (professionele) organisaties en de vertegenwoordiging van de ouderverenigingen zijn 
geïnformeerd over de strekking van de verordeningen. 
 
Aanpak/uitvoeringAanpak/uitvoeringAanpak/uitvoeringAanpak/uitvoering    
Als uw raad de verordeningen heeft vastgesteld, treden ze per 1 juli a.s. in werking. De Verordening 
wachtlijstbeheer treedt bij vaststelling met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in werking. Daar 
is voor gekozen omdat de GR i.c. Baanstede al het wachtlijstbeheer sinds 1 januari j.l. uitvoert voor de 
deelnemende gemeenten. Op basis van de verordening cliëntenparticipatie zal er een SW-raad 
worden gevormd. De verordeningen zullen vervolgens met de SW-raad opnieuw worden doorgenomen. 
N.a.v. de op- en aanmerkingen van de SW-raad zullen de verordeningen eventueel worden bijgesteld 
en ter vaststelling worden voorgelegd aan uw raad. 
 

> juridisch> juridisch> juridisch> juridische consequentiese consequentiese consequentiese consequenties    

In de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken is de mogelijkheid opgenomen om 
bezwaar te maken bij bezwaarcommissie van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap 
Zaanstreek – Waterland tegen het besluit t.a.v. het toekennen van het budget. 
 

> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties    

geen 

 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 

de burgemeester, de secretaris, 

 

 

 

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks 


