
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L140681

Datum raadsvergadering: 21 september 2017

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp: Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening Leusden 2017

Voorstel 
Het college stelt u voor de (gewijzigde) Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening Leusden 2017 met ingang van 1 oktober 2017 vast te stellen, waarin:

- (verouderde) verwijzingen naar Wsw-geïndiceerden op een wachtlijst zijn verwijderd;
- enkele bepalingen over de werkwijze van de cliëntenraad zijn toegevoegd.

Aanleiding
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt in de regio Amersfoort uitgevoerd door de 
gemeenschappelijke regeling RWA, waar de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Soest, Woudenberg en Leusden aan deelnemen. Op grond van artikel 2 lid 3 Wsw moet de 
gemeenteraad bij Verordening regels stellen over de wijze waarop de ingezetenen met een 
indicatie (of hun vertegenwoordigers) worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.
De huidige Verordening is vastgesteld in 2008. Inmiddels is per 2015 de Participatiewet 
ingevoerd. Omdat deze wet deels raakt aan de Wsw – en aan enkele bepalingen in de 
Verordening Cliëntenparticipatie Wsw - wordt voorgesteld om in het kader van zorgvuldigheid 
enkele kleine aanpassingen te doen in de Verordening. De geactualiseerde Verordening 
wordt in deze periode aan alle gemeenteraden van de genoemde gemeenten ter vaststelling 
voorgelegd.

Doel / Effect
Met de vaststelling van de gewijzigde Verordening zorgen we voor een actueel kader voor de 
werkzaamheden van de regionale Wsw-cliëntenraad.
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Argumenten
1.1 Wachtlijst Wsw-indicatie niet meer aan de orde

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopte de (nieuwe) toestroom van 
mensen in de Wet sociale werkvoorziening. Tot dat moment kon er sprake zijn van mensen 
met een Wsw-indicatie zonder werkplek: zij stonden op een wachtlijst. Sinds de invoering 
van de Participatiewet zijn deze wachtlijsten niet langer van toepassing. Een aantal 
bepalingen uit de voorgaande Verordening hadden nog betrekking op deze wachtlijst. 
Hoewel dit geen invloed heeft op de praktische werking van de Verordening, stellen we in het 
kader van zorgvuldigheid voor de Verordening op deze punten te wijzigen.

Zo is het begrip Wsw-geïndiceerde in de Verordening aangepast (artikel 1, lid 1.c.), evenals 
de omschrijving van de doelstellingen van de cliëntenraad (artikel 2): de doelstellingen die 
betrekking hadden op betrokkenheid bij beleid ten aanzien van wachtlijstbeheer en activering 
van Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst, zijn vervallen.

1.2 Verduidelijking werkwijze cliëntenraad gewenst
Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikelen aan te passen die betrekking 
hebben op de werkwijze van de cliëntenraad. Er zijn bepalingen toegevoegd over 
verslaglegging van de vergaderingen van de cliëntenraad en de wijze waarop de 
cliëntenraad de eigen werkzaamheden presenteert (artikel 4, lid 6 en 7). Ook zijn 
omschrijvingen opgenomen van de taken van penningmeester en secretaris (artikel 8).

De wijzigingen zijn in nauw overleg met de cliëntenraad tot stand gekomen.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing

Risico’s
Niet van toepassing

Plan van aanpak/Tijdsplanning
De Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 wordt per 1 
oktober 2017 van kracht. De Verordening 2008 wordt gelijktijdig ingetrokken.
Deze Verordening betreft specifiek de regionale cliëntenparticipatie op het terrein van de 
Wsw. De uitwerking van de lokale cliënten- en inwonerparticipatie binnen het brede Sociaal 
Domein wordt dit najaar aan de raad voorgelegd.

Bijlage(n)
Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn J. Overweg
locosecretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 augustus 2017, nummer L140681,

b e s l u i t :
de (gewijzigde) Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 
met ingang van 1 oktober 2017 vast te stellen, waarin:

- (verouderde) verwijzingen naar Wsw-geïndiceerden op een wachtlijst zijn verwijderd;
- enkele bepalingen over de werkwijze van de cliëntenraad zijn toegevoegd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 21 september 2017

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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