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Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid
De raad van de gemeente Aa en Hunze,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2008,
Gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening
besluit
vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid

Artikel 1 - Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Cliëntenparticipatie Wsw: de wijze waarop de gemeente Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsa.
voorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;
Gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie : de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar
b.
beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname
aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;
Alescon: de door de gemeenteraden en colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogec.
veen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en de Wolden opgerichte gemeenschappelijke regeling, welke
onder meer als doel heeft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;
Regionaal platform: een bovenlokaal platform, zonder eigen bevoegdheden, bestaande uit verted.
genwoordigers van de gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regeling Alescon
dat kennis uitwisselt en meedenkt in de beleidsadvisering.
Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoore.
digers, te weten:
Wsw-gerechtigden op de wachtlijst
•
Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf of
•
Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever
•
en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.
•

Artikel 2 - Doelstellingen
Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:
Het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van
a.
de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling,
uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;
Het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op
b.
het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische
aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 - Beleidsterreinen
In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad in ieder geval betrokken bij ontwikkelingen in beleid en regelgeving op het gebied van:
Visie van de gemeente ten aanzien van de invulling van de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar
¤
mogelijk werk bij een gewone werkgever’;
Cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden Budget;
¤
Wachtlijstbeheer;
¤
Het actief benaderen van werkgevers voor het beschikbaar stellen van werkplekken;
¤
Het behoud van verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden;
¤
Keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken
¤
van het PGB;
De kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen;
¤
Evaluatie en financiële verantwoording gemeentelijke Wsw-activiteiten;
¤
Het benutten van faciliteiten sw-bedrijf voor andere groepen;
¤
Het verwijderen van de wachtlijst Wsw bij weigering van het aanbod ‘passend’ werk.
¤

Artikel 4 - Werkwijze
4a.

1

Advies
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1.

2.
3.
4.

5.

De cliëntenparticipatie in het kader van de WSW zal onderdeel uitmaken van de door het
college erkende WMO-raad. Dit betekent dat op de cliëntenparticipatie WSW het convenant
afgesloten met de WMO-raad van toepassing is.
Burgemeester en wethouders vragen in het kader van de WSW de WMO-raad in ieder geval
om advies bij de onderwerpen als genoemd in artikel 3;
Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn
op het te nemen besluit;
Burgemeester en wethouders voorzien de WMO-raad van alle informatie die noodzakelijk
is om beleid en uitvoering op het gebied van de WSW te begrijpen en om ontwikkelingen
en wijzigingen hierin te kunnen volgen.
In overleg met de WMO-raad zal nadere uitvoering worden gegeven aan de cliëntenparticipatie WSW.

Artikel 6 - Slotbepalingen
1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wswbeleid.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aa en Hunze
op 18 juni 2008.
De voorzitter De secretaris

2

Cvdr 2017 nr. CVDR13561_1

5 september 2017

