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Verordening volgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening
De raad van de gemeente Marum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2008 , nr. 08.06.18.;
gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;
overwegende dat de raad bij verordening nadere regels kan vaststellen met betrekking tot het wachtlijstbeheer;
overwegende dat de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn samenwerken
in het werkvoorzieningschap Novatec voor wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening,
en dat het van belang is dat de samenwerkende gemeenten eensluidende verordeningen volgorde
wachtlijst Wet sociale werkvoorziening hebben;
besluit vast te stellen de volgende:
VERORDENING VOLGORDE WACHTLIJST WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
wet: Wet sociale werkvoorziening;
a.
Novatec: werkvoorzieningschap Novatec, zoals genoemd in de Gemeenschappelijke regeling
b.
Novatec 2006;
geïndiceerde: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel
c.
11 van de wet tot de doelgroep behorende;
wachtlijst: overzicht van geïndiceerden als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de wet;
d.
begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld
e.
in artikel 7 van de wet.

Artikel 2 Gemeenschappelijk wachtlijstbeheer
1.
2.

3.

Het dagelijks bestuur van Novatec voert het wachtlijstbeheer op basis van de gemeentelijke
wachtlijsten van Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn.
Het aantal per gemeente voor plaatsing beschikbare geïndiceerden wordt jaarlijks bepaald op
basis van de omvang van de wachtlijst per gemeente in verhouding tot de totale omvang van de
vijf wachtlijsten tezamen, waarbij 1 januari van het betreffende jaar als peildatum geldt.
Het dagelijks bestuur van Novatec kan nadere uitvoeringsregels opstellen omtrent de uitvoering
van het gemeenschappelijk wachtlijstbeheer.

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1

Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de wet geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.
Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de wet wordt, met
toepassing van artikel 2, tweede lid, de wachtlijstvolgorde per gemeente gehanteerd.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt in een bepaald deel van de gevallen de
voorrang gegeven aan de volgende categorieën geïndiceerden, in volgorde van afnemende prioriteit:
geïndiceerden die reeds gestart zijn met een voortraject voor begeleid werken;
a.
geïndiceerden met de indicatie voor begeleid werken.
b.
Het in het derde lid beschreven deel wordt jaarlijks per gemeente vastgesteld door het dagelijks
bestuur van Novatec.
Binnen elke categorie als bedoeld in het derde lid is de datum van de indicatiebeschikking bepalend
voor de volgorde van plaatsing.
Het dagelijks bestuur van Novatec kan van dit artikel afwijken, voor zover toepassing gelet op het
belang van plaatsing van geïndiceerden leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
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Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening volgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening
gemeente Marum.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien publicatie plaatsvindt na
30 juni, treedt zij in werking met ingang van de dag na publicatie, en werkt zij terug tot en met 1 juli.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 25 juni 2008,

, voorzitter.

, griffier.
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