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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum Raadsvergadering: 
 

Verseonnummer: 
88435 

 Portefeuillehouder: 
Maret Rombout/Kennis en Welzijn 

    
  Paraaf controller: Akkoord 
  Datum Paraaf Annemarieke Ostojic-Hanssen 8-11-

2010 10:01:39 
 
Onderwerp 
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (WSW). 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente 
Albrandswaard. 
 
 
Onderwerp: 
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente Albrandswaard. 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de Verordening Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente Albrandswaard.  
 
Samenvatting: 
In de raadsvergadering van 26 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard 
kennisgenomen van de notitie Gemeentelijke Regiefunctie Sociale Werkvoorziening 2010. Daarmee 
werd ingestemd met het voorkeursbeleid wachtlijst WSW voor personen jonger dan 27 jaar en 
mensen met een uitkering Wet werk en bijstand (WWB). 
 
Het voorstel was om vanaf 2010 jongeren en mensen met een WWB-uitkering voorrang te geven. 
Jongeren, omdat het niet acceptabel is dat deze werkloos thuiszitten; en mensen met een Wwb-
uitkering omdat daarmee een besparing plaatsheeft op het WWB Inkomensdeel. 
Gekoppeld hieraan werd voorgesteld deze groepen op de wachtlijst ook voorrang te geven bij het 
plaatsen op een scholings- en/of activeringstraject, vooruitlopend op een Wsw-plaats. 
 
Uitwerking: 
De gemeenten mogen bepaalde groepen die op de wachtlijst staan, voorrang geven bij het plaatsen 
mits dit wordt vastgelegd in een verordening. 
Onderliggende verordening is opgesteld in BAR-verband. Het besluitvormingsproces is op elkaar 
afgestemd. 
 
Financiële aspecten: 
Uitvoering van de verordening is onderdeel van het regiebureau wachtlijstbeheer WSW BAR-
gemeenten dat onlangs van start is gegaan. Hiervoor zijn financiële middelen ter beschikking gesteld. 
 
Betrokken belangen: 
- Cliëntenplatform Wet werk en bijstand Albrandswaard. 
 
Proces: 
Na de vaststelling van de verordening door de raad zal erover worden gepubliceerd in de Schakel en 
zal zij ter inzage worden gelegd. 
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Bijlagen: 
  90973: Concept raadsbesluit Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 

(WSW) gemeente Albrandswaard  
 

 
Poortugaal, 23 november 2010 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 

 
 

 

 
Hans Cats        Mr. Harald M. Bergmann 
 


