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Raadsvergadering : 2 februari 2017 
Naam opsteller : Rene Smit 
Informatie op te vragen bij : R.Smit 
Portefeuillehouder(s) : De heer J. Mesu 
Zaaknummer : 16Boo7309 
Registratienummer : RAAD160137 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Intrekken verordening wachtlijstbeheer, vaststellen verordening 
clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt: 1. De Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 
gemeente Bergen vast te stellen; 

2. De Verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening in te trekken; 
3. Het besluit onder 2 treedt in werking met ingang van de dag na 

bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Aanleiding en beoogd effect 
De Verordening WSW-cliëntenraad is op 25 juni 2008 door het algemeen bestuur van het 
WNK vastgesteld. Als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 tussen gemeenten Alkmaar, 
Graft-De Rijp en Schermer dient de verordening geharmoniseerd te worden. Deze fusie is de 
primaire reden om de verordening te harmoniseren. Tegelijk kunnen andere aanpassingen 
worden doorgevoerd. Deze betreffen de begripsbepaling Cliënten, de ambtelijk secretaris en 
het opstellen van een jaarrekening door de Cliëntenraad.   
 
Hiernaast zijn als gevolg van de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de 
invoering van de Participatiewet de verordeningen PGB WSW (Persoonsgebonden budget 
begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeenten Noord-Kennemerland) en 
wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 van rechtswege vervallen. Bij de 
wijziging van de WSW is met ingang van 1 januari 2015 geen instroom in de WSW meer 
mogelijk als gevolg waarvan er niet langer meer een verplichting van het college is om een 
wachtlijst te beheren.  
 
Politieke keuzeruimte 
De GR WNK is sinds 1-2-2016 een collegeregeling geworden. Dit betekent dat er geen 
bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen. Op grond van artikel 2, derde lid, 
van de WSW dient de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente een verordening 
cliëntenparticipatie vast te stellen.  
Dit is ook de reden waarom de vaststelling van de verordening met terugwerkende kracht 
zich beperkt tot en met 1 februari 2016. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wat zijn de wijzigingen/aanpassingen in de nieuw vast te stellen verordening ten opzichte 
van de vigerende verordening: 
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• Artikel 1: Begripsbepaling WNK: in de oude verordening worden alle gemeenten 
genoemd, waaronder Graft-De Rijp en Schermer. In de nieuwe verordening wordt nu 
verwezen naar de GR; 
• Artikel 1: Begripsbepaling Cliënten: de passage “alsmede personen met een 
indicatiestelling als bedoeld in art 11, eerste lid van de wet” is verwijderd; 
• Artikel 5: Ambtelijk secretaris is nieuw. Voorheen wees iedere gemeente een 
ambtelijk vertegenwoordiger aan; dit betekende dat er zes vertegenwoordigers waren die 
zich bezig hielden met het bewaken van de voortgang en afhandelingen adviezen etc. Dat is 
niet efficiënt. Daarom wordt er nu voor gekozen dat een ambtenaar van WNK 
Personeelsdiensten als ambtelijk secretaris de Cliëntenraad ondersteunt; 
• Artikel 8: bij het vierde lid is “en jaarrekening” toegevoegd. Hiermee wordt expliciet 
bepaald, dat de Cliëntenraad naast het jaarverslag zich moet verantwoorden op de baten en 
lasten.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De Verordening WSW-cliëntenraad is op 25 juni 2008 door het algemeen bestuur van het 
WNK vastgesteld. Als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 tussen gemeenten Alkmaar, 
Graft-De Rijp en Schermer dient de verordening geharmoniseerd te worden. Deze fusie is de 
primaire reden om de verordening te harmoniseren. Tegelijk kunnen andere aanpassingen 
worden doorgevoerd. Deze betreffen de begripsbepaling Cliënten, de ambtelijk secretaris en 
het opstellen van een jaarrekening door de Cliëntenraad.   
 
Hiernaast zijn als gevolg van de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de 
invoering van de Participatiewet de verordeningen PGB WSW (Persoonsgebonden budget 
begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeenten Noord-Kennemerland) en 
wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 van rechtswege vervallen. Bij de 
wijziging van de WSW is met ingang van 1 januari 2015 geen instroom in de WSW meer 
mogelijk als gevolg waarvan er niet langer meer een verplichting van het college is om een 
wachtlijst te beheren. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 

 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
Burgerparticipatie: nee 
 
Externe communicatie: ja 
De Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Bergen en de 
intrekking van de verordening wachtlijstbeheer worden digitaal bekendgemaakt in de GVOP. 
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Extern overleg gevoerd met: nvt 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
nvt 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
Aanvankelijk was de gedachte dat een intrekkingsbesluit van de verordening 
wachtlijstbeheer niet nodig was, omdat deze verordening van rechtswege is vervallen per 1 
januari 2015. In verband met de rechtszekerheid wordt het toch wenselijk geacht een 
intrekkingsbesluit te nemen, zodat duidelijk is dat deze verordening niet meer geldt. Het 
intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt in de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening 
Officiële Publicaties) en de verordening wordt verwijderd uit de CVDR (Centrale Voorziening 
Decentrale Regelgeving). De verordening wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2015 ingetrokken door de gemeenteraad. 
De gedachte was ook, dat de verordening WSW-cliëntenraad na de fusie van de gemeenten 
Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer in de huidige vorm in stand kon blijven. De gemeente 
Alkmaar kende wel op grond van de Wet arhi (algemene regeling herindeling) een 
verplichting om de verordening te harmoniseren. Omdat daarbij een aantal andere 
wijzigingen ook werden gedaan in de ontwerpverordening, werd het gewenst dat alle 
deelnemende gemeenten aan de GR de verordening opnieuw vaststellen.   
 
De verordeningen WSW-cliëntenraad en de Verordening PGB WSW zijn door het algemeen 
bestuur van het WNK vastgesteld en dienen ook nu door het algemeen bestuur te worden 
ingetrokken. Een verordening kan slechts door hetzelfde bestuursorgaan die haar heeft 
vastgesteld worden ingetrokken.  
 
De verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening is op 29 november 2009 door de 
gemeenteraad van Bergen vastgesteld. Deze verordening dient door de gemeenteraad 
ingetrokken te worden. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
n.v.t.  
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
Geen risico’s 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De GR WNK is sinds 1-2-2016 een collegeregeling geworden. Dit betekent dat er geen 
bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen. Op grond van artikel 2, derde lid, 
van de WSW dient de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente een verordening 
cliëntenparticipatie vast te stellen.  
Dit is ook de reden waarom de vaststelling van de verordening met terugwerkende kracht 
zich beperkt tot en met 1 februari 2016. 
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De wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 van rechtswege vervallen. Bij 
de wijziging van de WSW is met ingang van 1 januari 2015 geen instroom in de WSW meer 
mogelijk als gevolg waarvan er niet langer meer een verplichting van het college is om een 
wachtlijst te beheren. 
 
 
Bijlagen:  
Verordening wachtlijstbeheer gemeente Bergen 
Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Bergen 
 
 
 
Bergen, 6 december 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


