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Onderwerp / voorstel:
Geactualiseerde verordening Cliëntenparticipatie Wet 
sociale werkvoorziening

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen: 
- met het vaststellen van de verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 
2017 met ingang van 1 oktober 2017
- met het gelijktijdig intrekken van de verordening cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening 2008

Inleiding
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) gesloten voor nieuwe instroom. Echter blijft de wet, in aangepaste vorm, gewoon van 
kracht voor de huidige Wsw-werknemers. Op grond van artikel 2 lid 3 Wsw moet de 
gemeenteraad bij verordening regels stellen over de  wijze waarop de ingezetenen die 
geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. 
De Wsw wordt in de regio Amersfoort uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling RWA. 
De deelnemende gemeenten zijn Baarn, Bunschoten, Soest, Leusden, Amersfoort en 
Woudenberg. Onder andere de genoemde wetswijziging is aanleiding om de huidige 
verordening op onderdelen te actualiseren. Voorgesteld wordt de verordening 
Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017 vast te stellen met ingang van 1 oktober 
2017 onder gelijktijdige intrekking van de verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening 2008.

Centrale vraag
Stemt u in met het voorstel de verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 
2017 met ingang van 1 september 2017 vast stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 
verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008?
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Beoogd resultaat (wat)
Met de vaststelling van de verordening wordt voldaan aan de opdracht op grond van artikel 2 
lid 3  Wsw. De onderhavige verordening vormt weer een actuele grondslag voor de 
cliëntenparticipatie binnen de gemeenschappelijke regeling RWA. 

Kader
Wet sociale Werkvoorziening (Wsw)

Argumenten
Het begrip Wsw-geïndiceerde is sinds 1 januari 2015 gewijzigd
Vóór de invoering van de Participatiewet waren gemeenten verplicht te voldoen aan de 
taakstelling in het kader van de Wsw. Dat wilde zeggen dat er een bepaald aantal mensen met 
een Wsw-indicatie een Wsw-dienstverband moesten krijgen. Was het aantal geïndiceerden 
groter dan de taakstelling, dan werden zij op een Wsw-wachtlijst geplaatst. Zodoende betrof 
het begrip Wsw-geïndiceerde mensen met een Wsw-dienstverband, mensen die op de Wsw-
wachtlijst stonden en de wettelijke vertegenwoordigers van beide groepen. Omdat de Wsw met 
de invoering van de Participatiewet voor nieuwe instroom werd gesloten, verdween per 1 
januari 2015 de wachtlijst. De mensen die op de wachtlijst stonden vallen sindsdien onder de 
Participatiewet en zijn opgenomen in het doelgroepenregister. In de nieuwe verordening is het 
begrip Wsw-geïndiceerde hierop aangepast.

In de huidige verordening wordt voor de presentievergoeding van de leden van de 
Cliëntenraad Wsw verwezen naar een foutieve verordening
Voor het bijwonen van vergaderingen wordt aan de leden van de cliëntenraad Wsw 
presentiegeld toegekend. In de huidige verordening staat dat dit bedrag gelijk is aan de 
vergoeding zoals geregeld in de Verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden, 
commissieleden en fracties in de gemeente Amersfoort 2006. Deze verordening heeft echter 
helemaal geen betrekking op presentiegeld voor cliënten- en adviesraden. In Amersfoort is 
geregeld dat dergelijke raden doorgaans een vergoeding ontvangen van 
€ 45,- per vergadering voor een maximaal af te spreken aantal vergaderingen. In de vast te 
stellen verordening is hierover niets opgenomen, omdat een en ander wordt verantwoord 
middels de door de Cliëntenraad in te dienen begroting op grond waarvan subsidie wordt 
aangevraagd, en de jaarrekening. Op regionaal niveau worden hierover nadere afspraken 
gemaakt.

Inwerkingtreding
Voorgesteld wordt de verordening met terugwerkende kracht in te laten gaan. Het heeft op 
geen enkele wijze gevolgen zodat hiertegen geen bezwaren aanwezig zijn. De reden van 
ingaan met terugwerkende kracht is puur procesmatig; door regionale afstemming en de 
diverse planningen bij alle gemeenten was het lastig een ingangsdatum te vinden die voor elke 
gemeente haalbaar was.

Duurzaamheid
Door middel van de cliëntenparticipatie wordt een stem gegeven aan kwetsbare inwoners en 
hun vertegenwoordigers. 

Draagvlak
Er is draagvlak voor deze verordening bij ingezetenen in de Wsw en hun vertegenwoordigers. 
De verordening is niet voorgelegd aan de Adviesraad sociaal domein omdat het geen 
inhoudelijke beleidswijzigingen betreffen. In het algemeen is er draagvlak voor het hebben van 
een Wsw cliëntenraad.

Financiële consequenties
In de verordening wordt geregeld dat voor door de Cliëntenraad te maken kosten, jaarlijks een 
begroting en een subsidieaanvraag bij de gemeente Amersfoort wordt gedaan. Er worden nog 
nadere afspraken gemaakt over de verdeling van deze subsidie over de verschillende 
gemeenten. 

Aanpak/uitvoering
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Alle in de gemeenschappelijke regeling RWA deelnemende gemeenten moeten een verordening 
cliëntenparticipatie Wsw door hun gemeenteraad laten vaststellen. Door in te stemmen met 
het vaststellen van de verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017 en 
het gelijktijdig intrekken van de verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 
2008 wordt Amersfoort voldoet de gemeente Woudenberg hieraan. Omdat Amersfoort 
centrumgemeente is, wordt in de verordening aangegeven dat Amersfoort verantwoordelijk is 
voor het faciliteren en ondersteunen van de Cliëntenraad Wsw. 
De verordening zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
1. Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017 (raadsbesluit)
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