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Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 15/2013
: 13 februari 2013
: 14 februari 2013
: H.J. Rijks
: Wwb-inkomensbudget en Wsw-pgb

Aanleiding
Vraag 1
Tijdens de behandeling in het RTG-Samenleving van 5 februari 2013, van het Voorstel tot vaststelling
van de verordening wachtlijstbeheer Wsw 2013, werd de vraag gesteld hoe hoog de tekorten op het
inkomensdeel Wwb zijn. Dit naar aanleiding van de volgende passage in het raadsvoorstel ‘Personen
die een WWB-uitkering ontvangen en op de wachtlijst staan zouden tot de nieuwe prioritaire
doelgroep moeten gaan behoren. Zij ontvangen een uitkering die ten laste van het WWBinkomenbudget komt. Een budget dat grote tekorten laat zien’.
Vraag 2
Vraag in het RTG Samenleving van 5 februari 2013 naar aanleiding van het voorstel tot intrekking van
de Wsw PGB: ‘Kan het instrument worden gehandhaafd’.

Inhoud mededeling
Antwoord 1
Zie bijgaand overzicht.
2008
2009
2010
2011
2012

overschot
overschot
overschot
tekort
tekort

€ 1.074.729
327.135
94.464
535.519
404.667 (verwachting)

Het Aaltense deel is de helft hiervan. 2011 is volledig gedekt uit de reserve, voor 2012 is de
verwachting dat we 150.000 bij moeten betalen. Hierbij is rekening gehouden met te ontvangen
IAU(Incidentele Aanvullende Uitkering) van €34.000.
Antwoord 2
Bij nader inzien blijkt dat het Wsw PGb in de Wet sociale werkvoorziening is verankerd. Derhalve heeft
iemand met een sw-indicatie die een baan vindt, het recht op een Pgb Wsw. De gemeente dient een
verordening te hebben waarin wordt geregeld op welke wijze inwoners die een baan vinden een PGB
tot hun beschikking kunnen krijgen. Uiteraard is hier een aantal voorwaarden aan verbonden, welke in
de verordening wachtlijstbeheer 2013 zijn opgenomen. Dit betekent dat het ontwerp-raadsbesluit is
aangepast. De intrekking van de PGb-verordening vervalt en aan artikel 2 is lid 5 toegevoegd. Het
aangepaste raadsbesluit is bijgevoegd.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- aangepast raadsbesluit
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

AANGEPAST RAADSBESLUIT

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2013 en de raadsmededeling
15/2013;
gelet op het bepaalde in artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 147 van de
Gemeentewet;

BESLUIT:

1.
2.

in te trekken de Verordening Wachtlijstbeheer WSW 2008;
vast te stellen de VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING 2013

Begripsbepalingen
Artikel 1
1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven,
hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet
bestuursrecht.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de Wet of Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;
b. wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de Wet
geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Wet
en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;
c. geïndiceerde: ingezetene van de gemeente die blijkens een afgegeven
(her)indicatiebeschikking behoort tot de doelgroep van de Wet;
d. Hameland: de uitvoeringorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Hameland;
e. Besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

Plaatsingsbeleid
Artikel 2
1.
Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op volgorde van de datum van de eerste
indicatiebeschikking (artikel 8, eerste lid, van het Besluit).
2.
Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wsw zijn de
capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende op de wachtlijst het uitgangspunt.
3.
De geïndiceerde op de wachtlijst, die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de
gemeente, wordt met voorrang onder de financiering van de Wet gebracht.
4.
Plaatsing als bedoeld in het tweede en derde lid vindt alleen plaats indien en zodra er ruimte
is in de gemeentelijke taakstelling.
5.
Geïndiceerden op de wachtlijst, die gebruik willen maken van het PersoonsGebonden Budget
en zelf een passende werkplek buiten het sociale werkvoorzieningsbedrijf Hameland hebben
gevonden, worden gefaciliteerd.
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Uitvoering
Artikel 3
Het college neemt alle besluiten die op grond van deze verordening moeten worden genomen.

Inwerkingtreding en citeertitel
Artikel 4
Slotbepalingen
1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wsw 2013
2. Deze verordening treedt in werking vanaf 20-02-2013.

AALTEN, 19 februari 2013
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

