
 
 
Agendapunt : 4.  
Voorstelnummer : 11-86 
Raadsvergadering : 24 november 2009 
Naam opsteller : Lucas Buiting 
Informatie op te vragen bij : Lucas Buiting 
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp:   Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 

Noord-Kennemerland. 
 
 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Doel van dit advies is om u in kennis te stellen van de (noodzakelijke) wijzigingen van de 
Gemeenschappelijke Regeling als gevolg van: 
• de invoering van de nieuwe WSW; 
• de vaststelling van het visiedocument regie en uitvoering van de WSW  in Noord-
Kennemerland; 
• overige gewijzigde wet- en regelgeving. 

 
Met het vaststellen van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling sluit Bergen 
aan bij de andere gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Het vaststellen van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling moet in 
samenhang worden gezien met het vaststellen van de verordening Wachtlijstbeheer. De 
verordening wachtlijstbeheer wordt uw raad separaat ter vaststelling aangeboden. 
 
De GR, die gebaseerd is op de wet zoals die vóór 1 januari 2008 gold, draagt alle taken en 
bevoegdheden uit de WSW  over aan de gemeenschappelijke regeling. De WSW  voor 1 
januari 2008 kende uitsluitend bevoegdheden van het college van burgemeester en 
wethouders en geen bevoegdheden van de gemeenteraad.  
 
Met de invoering van de wetswijziging per 1 januari 2008 zijn de bevoegdheden en 
verplichtingen uitgebreid naar de gemeenteraad. Deze versterking van de rol van de 
gemeenteraad heeft het doel de WSW  betaalbaar te houden en hiermee voor de doelgroep 
te kunnen behouden. Door de aan de WSW  gekoppelde bevoegdheden bij het lokale (niet 
verlengde) openbaar bestuur te brengen, komen bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
weer samen. Hiermee wordt beter aangesloten op de gemeentelijke begroting, waarin 
namelijk sinds 1 januari 2008 het WSW -budget is opgenomen. 
 
Daarnaast verplicht de vernieuwde WSW  onder andere tot het vaststellen van 
verordeningen voor cliëntenparticipatie en persoonsgebonden budgetten. En is het mogelijk 
om een verordening voor wachtlijstbeheer vast te stellen indien de gemeente wil afwijken 
van de wettelijke regels hiervoor.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

In het kader van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW ) die per 1 januari 2008 in 
werking is getreden, heeft de Stuurgroep visievorming vernieuwde WSW het visiedocument 
“regie en uitvoering van de WSW in Noord-Kennemerland” voorbereid. Dit betreft een visie 
voor de jaren 2009 tot en met 2013. 
 
De raad heeft op 21 april 2009 ingestemd met dit visiedocument. Vanwege de nieuwe WSW  
is in het visiedocument vastgelegd dat de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (“de GR”) op een aantal punten dient te 
worden gewijzigd. 
 
In de uitgebreide bijlage kunt u lezen welke artikelen van de GR gewijzigd zijn en wat de 
redenen van deze wijzigingen zijn. Wij verwijzen u kortheidshalve naar deze bijlage. In alle 
gemeenteraden van de gemeenten Noord-Kennemerland is het voorstel tot wijziging van de 
GR behandeld.  
 
De gewijzigde statuten zijn op 16 september 2009 door het Algemeen Bestuur van de WNK 
definitief vastgesteld.  
  

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Net als andere gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling moet ook Bergen de 
gewijzigde GR vaststellen. Andere gemeenten hebben dit reeds eerder gedaan. De 
vaststelling van de gewijzigde GR moet in samenhang worden gezien met het eerder 
vastgestelde visiedocument WSW.   
 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente Bergen maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er is geen andere mogelijkheid om dit doel te bereiken dan het laten vaststellen van de 
gewijzigde GR door uw Raad.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Met het vaststellen van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling sluit Bergen 
aan bij de andere gemeenten van de huidige Gemeenschappelijke Regeling. 
 
De uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling ligt bij het WNK.  
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er is een relatie met programma 8 uit de begroting. 
 

 Aan de wijziging van de GR zijn geen (financiële) risico’s verbonden. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?  
Bergen maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland  
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Bijlagen:   
1. Tekst Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland 
2. Toelichting gewijzigde artikelen GR 
 
 
Bergen, 20 oktober 2009 
 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


