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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

de verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Langedijk vast te
stellen;
de verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening gemeenten Noord-Kennemerland in te
trekken;
het besluit onder 2 in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en
met 1 januari 2015.

Inleiding
De verordening Wsw cliëntenraad is op 25 juni 2008 door het Algemeen bestuur WNK vastgesteld. Als
gevolg van de fusie per 1 januari 2015 tussen gemeente Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer dient de
verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening geharmoniseerd te worden.
Hiernaast zijn als gevolg van de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de invoering van de
Participatiewet de verordeningen PGB (1e) en wachtlijstbeheer (2e) sociale werkvoorziening
gemeenten Noord-Kennemerland per 1 januari 2015 van rechtswege vervallen. Bij de wijziging Wsw is
de zorgplicht van het college komen te vervallen en is er ook niet langer de verplichting van het
college om een wachtlijst te beheren. In het huidige WSW gaat het over indicatiestelling (art.12 lid 2).
Beoogd resultaat
Het vaststellen van de verordening cliëntenparticipatie Wsw en het intrekken van de verordening
wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening.
Argumenten
1.1 GR WNK is een collegeregeling geworden.
De GR WNK is sinds 1 februari 2016 een collegeregeling geworden. Dit impliceert dat er geen
bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen. De gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten moeten dus elk een verordening cliëntenparticipatie vaststellen.
1.2 Wijzigingen zijn noodzakelijk
Vanwege de fusie van Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer per 1 januari 2015 is een nieuwe
verordening noodzakelijk. Verder zijn er nog enkele wijzigingen/aanpassingen in de nieuw vast
te stellen verordening aangepast ten opzichte van de huidige verordening:
-Art 1: Begripsbepalingen passage Cliënten: ”de passage: alsmede personen met een
indicatiestelling als bedoeld in art 11, eerste lid van de wet is verwijderd;
-Art 5: Ambtelijk secretaris….: dit is nieuw. Voorheen wees ieder gemeente een
vertegenwoordiger aan, dat betekende dat er 6 vertegenwoordigers waren die zich bezig
houden met het bewaken van de voortgang en afhandelingen adviezen etc.. Dat is niet
efficiënt;
-Art.8: bij lid 4 is toegevoegd en jaarrekening.
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Intrekken van verordening wachtlijstbeheer Wsw is noodzakelijk
Aanvankelijk was de insteek dat een intrekkingsbesluit niet nodig was, omdat de verordening
wachtlijstbeheer van rechtswege is vervallen. In verband met de rechtszekerheid wordt het toch
wenselijk geacht een intrekkingsbesluit te nemen, omdat dan een publicatie hiervan kan
plaatsvinden en de verordening van de regelingenbank verwijderd kan worden. De verordening
kan met terugwerkende kracht tot 1-1-2015 worden ingetrokken door de gemeenteraad.
De verordening wachtlijstbeheer Wsw is op 1 september 2009 vastgesteld door de
gemeenteraad. Deze verordening dient door de gemeenteraad weer ingetrokken te worden.
De verordeningen Wsw cliëntenraad en de Verordening PGB Wsw zijn destijds door het
Algemeen bestuur van het WNK vastgesteld en dienen nu ook door het Algemeen bestuur te
worden ingetrokken Een orgaan dat het heeft vastgesteld, moet deze ook intrekken.

Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
De vaststelling van de verordening cliëntenparticipatie en de intrekking van de verordening
wachtlijstbeheer worden gepubliceerd. Eerstgenoemde verordening wordt op de regelingenbank op
www.overheid.nl geplaatst en de verordening wachtlijstbeheer wordt verwijderd.
Participatie (Interactief werken)
Betrokken partijen hierbij zijn de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WNK en de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. De betrokken gemeenten hebben de
uitvoering van de WSW aan de GR WNK overgedragen.
Financiën
De vaststelling verordening cliëntenparticipatie en de intrekking van de verordening wachtlijstbeheer
hebben geen financiële consequenties.
Vervolgstappen
Zie bij communicatie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Langedijk.
Bijlagen ter informatie

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

drs. J.F.N. Cornelisse
burgemeester
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Verordeningen cliëntenparticipatie en wachtlijstbeheer Wsw

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer 03;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden:

b e s l u i t:

1.
2.
3.

de verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Langedijk vast te
stellen;
de verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening gemeenten Noord-Kennemerland in
te trekken;
het besluit onder 2 in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en werkt terug tot
en met 1 januari 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2017.

de raadsgriffier

drs. G.C.I. Kager

de voorzitter

drs. J.F.N. Cornelisse

