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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Verordeningen Wet Sociale Werkvoorziening 

 

Middenbeemster, 20 september 2011 

 

Aan de raad 

 

 

> voorstel> voorstel> voorstel> voorstel    

 
1. Vaststellen de verordeningen: 
 
   -   Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening 
     -   Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening 
      -   Wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening 
 

2. De verordeningen van 2008 intrekken. 
 

 

> toelichting> toelichting> toelichting> toelichting    

    
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening gewijzigd. Dit bracht o.a. de 
verplichting met zich mee dat de gemeente een aantal verordeningen diende vast te stellen.  
 
Voor de uitvoering van de wet vormt onze gemeente samen met 8 andere gemeenten de 
Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek-Waterland. De betrokken gemeenten zijn: Beemster, Edam-
Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Om 
rechtsongelijkheid voor de cliënten in de gemeenschappelijke regeling te voorkomen zijn in 2008 door 
alle betrokken gemeenten dezelfde verordeningen vastgesteld. Op het moment van vaststelling was er 
nog geen cliëntenraad voor de Sociale Werkvoorziening. Deze is eind 2008 geïnstalleerd. Aan hen is 
advies gevraagd over de vastgestelde verordeningen. Dit advies is eind 2010 uitgebracht. Naar 
aanleiding daarvan zijn de huidige verordeningen opnieuw besproken in het bestuur van Baanstede en 
zijn wijzigingen voorgesteld. De verordeningen zoals die nu voorliggen zijn opgesteld naar aanleiding van 
het advies van de cliëntenraad, de bespreking in het bestuur van Baanstede en de ervaringen binnen 
Baanstede met de huidige verordeningen.  
 
Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening moeten alle gemeenten in de gemeenschappelijk regeling  
afzonderlijk de verordeningen vaststellen.  
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DE VERORDENINGEN DE VERORDENINGEN DE VERORDENINGEN DE VERORDENINGEN     
    
Verordening cliëntVerordening cliëntVerordening cliëntVerordening cliëntenenenenparticipatieparticipatieparticipatieparticipatie 
In deze verordening worden regels gesteld over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn voor 
de Wsw of hun wettelijke vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wsw.  
 
De wijzigingen t.o.v. de verordening 2008 
1. In de SW raad kunnen ook wettelijke vertegenwoordigers zitting nemen.  
2. De SW-raad wordt betrokken bij de selectie van kandidaten voor de SW-raad. 
3. Er is geen  maximum zittingsduur meer van de SW-raad.  
4. De periode waarvoor de leden van de raad benoemd worden is gewijzigd van vier jaar naar drie jaar.  
5. Een huishoudelijk reglement hoeft niet vastgesteld te worden.  
6. De SW-raad kan aan het bestuur voorstellen een onafhankelijk voorzitter te benoemen.  
7. Een besloten vergadering kan alleen worden gehouden indien daartoe een gemotiveerd besluit 

wordt genomen.  
 
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werkenVerordening persoonsgebonden budget begeleid werkenVerordening persoonsgebonden budget begeleid werkenVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken    
In deze verordening worden regels gesteld over: 

• Het verstrekken van een periodieke subsidie aan de werkgever die een SW-geïndiceerde een 
Begeleid Werken dienstverband aanbiedt. 

• De periodieke vergoeding aan de begeleidingsorganisatie. 

• Een vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden 
waaronder arbeid wordt verricht. 

• Het inschakelen van een door de geïndiceerde aangewezen begeleidingsorganisatie ten behoeve 
van de totstandkoming van een dienstbetrekking.   

 
Vergoeding begeleiding 
De belangrijkste wijziging in de verordening is de bepaling over de eventuele afwijking van de vergoeding 
voor begeleiding. In de huidige verordening is bepaald dat de begeleidingsorganisatie dan moet 
aantonen dat er meer uren noodzakelijk zijn. Thans is bepaald dat op basis van nadere regels kan 
worden afgeweken. Deze regels worden vastgesteld door het bestuur van Baanstede. 
 
Duur dienstverband 
De SW-raad heeft geadviseerd om de duur van het dienstverband te verhogen van zes naar zeven 
maanden.  
Het bestuur vindt het echter niet verantwoord om de drempel te verhogen. Men wil vooral inzetten op de 
kwaliteit van de begeleiding ten behoeve van duurzame plaatsing.   
 
Verordening WachtlijstbeheerVerordening WachtlijstbeheerVerordening WachtlijstbeheerVerordening Wachtlijstbeheer    
In deze verordening worden regels gesteld over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst 
zijn geplaatst voor een dienstbetrekking in aanmerking worden gebracht.  
 
First-in-First Out 
Leidend hierin is dat er een gemeenschappelijke wachtlijst is voor de gemeenschappelijke regeling en 
dat mensen in volgorde van plaatsing op de wachtlijst geplaatst worden (First-in-First out). Hiervan kan 
alleen worden afgeweken als iemand bij een reguliere werkgever aan de slag kan op basis van begeleid 
werken of als iemand een re-integratietraject heeft gevolgd voor werken in de WSW.  
 
Weggelaten is de bepaling dat afgeweken kan worden van de volgorde op grond van de capaciteiten en 
mogelijkheden van betrokkene en  voor mensen die uitstromen uit het VSO-MLK (voortgezet speciaal 
onderwijs - moeilijk lerende kinderen). De SW raad heeft nadrukkelijk aangegeven dat wachten op een 
werkplek voor iedereen erg is.  
 
BIBIBIBIJLAGEN JLAGEN JLAGEN JLAGEN     
1. Verordening Cliëntparticipatie 
2. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken 
3. Verordening Wachtlijstbeheer 
 

> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties    
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Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening is de gemeente verplicht verordeningen te hebben voor 
cliëntparticipatie en voor het persoonsgebonden begeleid werken. Een verordening wachtlijstbeheer is 
niet verplicht, maar wel wenselijk.  
De gemeente vormt samen met 8 andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling. De 
verordeningen zijn opgesteld naar aanleiding van het advies van de cliëntenraad, de bespreking in het 
bestuur van Baanstede en de ervaringen binnen Baanstede met de huidige verordeningen. Het is 
wenselijk dat iedere gemeenten dezelfde verordeningen hebben. Indien de gemeente een afwijkende 
verordening wil vaststellen dan is instemming nodig van het bestuur van Baanstede.  
 

> financiële consequenties (dekking)> financiële consequenties (dekking)> financiële consequenties (dekking)> financiële consequenties (dekking)    

De kosten voor de uitvoering van deze verordeningen zijn al opgenomen in de begroting van Baanstede. 
De wijzigingen brengen geen extra kosten met zich mee.  
 

> communicatie t.b.v. belanghebbenden> communicatie t.b.v. belanghebbenden> communicatie t.b.v. belanghebbenden> communicatie t.b.v. belanghebbenden    

De verordeningen zoals die nu voorliggen zijn opgesteld naar aanleiding van het advies van de 
cliëntenraad WSW over de verordeningen die in 2008 zijn vastgesteld.  
    
    
 

 


