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Artikel 1 Definities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wedeo: de Gemeenschappelijke Regeling Wedeo;
Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;
Ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
geacht worden hun werkelijke woonplaats in één van de deelnemende gemeenten te hebben;
Wachtlijst: een lijst van ingezetenen met een Wsw-indicatie, die geen dienstbetrekking hebben
en beschikbaar zijn voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw;
Wajong uitkering: uitkering ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Wsw-indicatie: aanwijzing op basis van artikel 11 van de Wsw dat een persoon tot de doelgroep
van de Wsw behoort;
Geïndiceerden: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel
11 van de Wsw tot de doelgroep behoren;
Begeleid Werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld
in artikel 7 van de Wsw;
Plaatsing vanaf wachtlijst: dienstverband bij Wedeo of bij een reguliere werkgever.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde m.b.t. plaatsing vanaf de wachtlijst
1.

2.

3.

Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de
volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend
is.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de volgende groepen wachtlijstkandidaten met
voorrang geplaatst met de volgende prioritering:
Personen met een Wajong uitkering én tevens in het bezit zijn van een indicatie Begeleid
a.
Werken;
Personen met een indicatie Begeleid Werken en personen met een Wajong uitkering;
b.
Personen die niet behoren tot de groep genoemd in lid 2 sub a en b, maar die langer dan
c.
12 maanden op de wachtlijst staan.
Aan de directie van de Gemeenschappelijke Regeling Wedeo wordt de bevoegdheid toegekend
om in bijzondere gevallen af te wijken van het bovenstaande, indien toepassing hiervan leidt tot
strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. Hiervoor stelt het college nadere richtlijnen op.

Artikel 3 Wachtlijstbeheer
1.

2.

Het college verleent aan de geïndiceerde die op de wachtlijst is geplaatst op diens verzoek zodanige inzage in de geregistreerde gegevens, dat deze kan controleren of ten aanzien van hem de
volgorde van plaatsing, bedoeld in artikel 2 van deze verordening is toegepast. Over de wijze
waarop de informatieverstrekking aan geïndiceerden gebeurt, stelt het college een werkprotocol
op.
Het college stelt nadere richtlijnen op ten aanzien van de toetsing op beschikbaarheid van geïndiceerden op de wachtlijst, conform de regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid
werken (ruswbw), artikel 4.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Oude IJsselstreek”.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2008.
De griffier, De voorzitter,
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