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Onderwerp: Notitie gemeentelijke regiefunctie Wet sociale werkvoorziening 
 
1. Voorstel 
 
De raad wordt voorgesteld: 
 

1.   kennis te nemen van de invulling van de gemeentelijke regierol vanaf 2010 zoals verwoord 
in bijgaande notitie gemeentelijke regiefunctie Wsw én van het voornemen deze werkwijze 
na twee jaar te evalueren; 

2.   kennis te nemen van het voornemen om vanaf 2010 voor de uitvoering van de Wsw in 
principe samen te werken met de SW-bedrijven: Promen, Roteb en Drechtwerk; 

3. in te stemmen met het voorstel om bij plaatsing op een dienstbetrekking een 
voorkeursbeleid te voeren voor personen jonger dan 27 jaar (1e voorkeursgroep) en voor 
personen met een Wwb-uitkering (2e voorkeursgroep);  

4. kennis te nemen van de beleidsregel voor Intrekken indicatie Wsw. 
 
 
2. Aanleiding 
 
In december 2008 besloot u over de Wet sociale werkvoorziening onder andere om: 

- uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk per 1 januari 2009 en een 
nieuwe partner te zoeken voor de SW-uitvoering; 

- de regie op de Wsw in BAR-verband uit te voeren vanaf 2010 en het overgangsjaar 2009 
te gebruiken om gezamenlijk beleid te ontwikkelen en de regiefunctie op de Wsw nader 
vorm te geven. 

 
Ook in de startnotitie regionaal arbeidsmarktbeleid BAR-gemeenten is opgenomen dat de 
uitwerking van de Wsw-regie in de 2e helft van 2009 zal plaatsvinden. 
In bijgaande notitie gemeentelijke regiefunctie Wsw zijn deze zaken uitgewerkt. 
 
 
3. Aspecten 
 
Belangrijkste onderdelen uit de notitie zijn: 
 

1. invulling van de Wsw regiefunctie 
2. keuze voor SW-bedrijven waar we mee willen samenwerken 
3. beleid op het gebied van:  

- voorkeursbeleid wachtlijst 
- intrekken indicatiebeschikking 
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Deze onderdelen komen hierna kort aan bod. 
 
Ad. 1 invulling van de Wsw regiefunctie 
Uitgangspunt is dat we de omslag maken van een passieve naar een actieve rol op het gebied van 
de Wsw. Dit betekent onder andere dat we de volgende zaken zelfstandig in BAR-verband zullen 
uitvoeren (en dus niet meer door een SW-bedrijf): 

- wachtlijstbeheer (sinds 2008 een bevoegdheid van het college); 
- aanbieden van een voortraject aan mensen op de wachtlijst en die binnen een half jaar tot 

een jaar waarschijnlijk op een Wsw-plek geplaatst kunnen worden; 
- bevorderen doorstroom uit de Wsw (daar waar haalbaar); 
- plaatsing van Wsw-ers. 

 
Om hiermee ervaring op te doen, kiezen we voorlopig voor een pilot van twee jaar, waarna we 
zullen evalueren of deze actieve aanpak ook succes gehad heeft (zijn er meer mensen geplaatst 
op basis van detachering / begeleid werken, is de nieuwe werkwijze efficiënt, etc.) 
We kiezen uit efficiencyoverwegingen en vanuit de gedachte om de kwetsbaarheid te verminderen 
voor de volgende constructie: 

- klantmanagement bij Ridderkerk en Barendrecht  
- administratief en financieel beheer bij Ridderkerk  

 
Ad 2. keuze voor SW-bedrijven waar we mee willen samenwerken 
Er is een voorselectie gemaakt van 5 mogelijke samenwerkingspartners waar momenteel vanuit de 
BAR-gemeenten al mensen geplaatst zijn én die geografisch nabij zijn. 
Het gaat om: WHW-bedrijven Oud-Beijerland, BGS Schiedam, Promen te Gouda en Capelle a/d 
IJssel, Roteb R’dam en Drechtwerk. Deze bedrijven zijn bezocht en op basis van een aantal 
criteria beoordeeld. 
 
Op basis van deze beoordeling is het voorstel om vanaf 2010 met de volgende drie bedrijven 
samen te werken: Promen, Roteb en Drechtwerk.  
Argumenten hiervoor zijn onder andere: 

- deze bedrijven bieden (gezamenlijk) een uitstekend en divers aanbod, waardoor plaatsing 
van Wsw-geïndiceerden in alle denkbare branches mogelijk is (groen, horeca, verpakking, 
montage, schoonmaak etc.); 

- deze bedrijven zijn ten opzichte van de andere bedrijven ons inziens het meest proactief, 
wat o.a. blijkt uit het relatief grote aantal personen dat gedetacheerd is dan wel begeleid 
werkt (20 tot 30%); 

- voor Albrandswaard betekent deze keuze een handhaving van de bestaande situatie, wat 
wenselijk is. Voor Albrandswaard speelt de noodzaak om een ander SW-bedrijf te kiezen 
namelijk niet/minder, omdat de ervaringen met Roteb goed zijn; 

- de keuze voor Drechtwerk lijkt wellicht onlogisch, omdat Barendrecht en Ridderkerk per 
2009 uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) getreden zijn.  
Echter: de ontevredenheid betrof met name de dubbele verantwoordelijkheid van de 
gemeente binnen de Gemeenschappelijke Regeling (verantwoordelijk voor de Wsw én 
eigenaar van het bedrijf) en niet het aanbod van Drechtwerk. 

 
Ad 3. beleidsontwikkeling 
- Voorkeursbeleid wachtlijst 
De gemeenten mogen bepaalde groepen die op de wachtlijst staan voorrang geven bij plaatsing, 
mits dit vastgelegd wordt in een verordening. Momenteel hanteren we het principe: First in First 
out.  
 
 



 
 

  
SPO 

Gemeentestukken: 2009-284 
 

 Notitie gemeentelijke regiefunctie Wet Sociale Wervoorziening Volgnr. 3 van 4 
 

Het voorstel is om vanaf 2010 aan twee groepen voorrang te geven, te weten: jongeren en mensen 
met een Wwb-uitkering. Allereerst aan jongeren (1e voorkeursgroep), omdat we het niet acceptabel 
vinden dat deze werkloos thuiszitten; de tweede voorkeursgroep betreft Wwb-ers, omdat we 
daarmee op het I-deel besparen. 
Gekoppeld hieraan willen we ook deze groepen op de wachtlijst voorrang geven bij het plaatsen op 
een scholings- of activeringstraject vooruitlopend op een WSW-plaats. We gaan deze groepen 
actief benaderen, om de doorstroming op de wachtlijst te bevorderen. 
We kiezen er niet voor om de wachtlijst in te korten door extra mensen (bovenop de taakstelling) 
op een Wsw-plek te plaatsen, omdat dit de gemeente per plaats structureel € 27.000,-- kost en 
deze kosten niet uit het W-deel vergoed mogen worden. 
 
- Intrekking indicatiebeschikking 
Colleges van B&W mogen in bepaalde gevallen de indicatiebeschikking intrekken (bijvoorbeeld als 
iemand passende arbeid weigert, of zich ongepast gedraagt bij de werkgever). Dit is een 
bevoegdheid, geen plicht. 
Het voorstel is om van deze bevoegdheid gebruik te maken, om te voorkomen dat personen die 
zich bijvoorbeeld ernstig misdragen, een plek bezet houden voor iemand die op de wachtlijst staat. 
In bijgaande notitie zijn de criteria voor intrekking van de indicatie vastgelegd. 
 
- Verordening Persoonsgebonden budget en Verordening Cliëntenparticipatie 
Barendrecht en Albrandswaard gaan deze verordeningen dit jaar nog vaststellen. In Ridderkerk zijn 
deze al vastgesteld (medio 2009). 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
We willen de laatste maanden van 2009 en het eerste kwartaal van 2010 gebruiken om onder 
andere de volgende zaken nader te regelen: 

- overdracht van de wachtlijst en afbouw van de relatie met WHW-bedrijven, BGS Schiedam 
en SoZaWe Rotterdam; 

- nadere onderhandelingen en afspraken met Promen, Roteb en Drechtwerk (o.a. over 
vervoerskosten), resulterend in drie aanwijzingsbesluiten (collegebevoegdheid); 

- opstellen werkprotocollen / afspraken voor beheer;  
- opstellen van de verordening over de volgorde van plaatsing vanaf de wachtlijst WSW 

(voorkeursbeleid jongeren en WWB-ers) en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad. 
 
Dit betekent dat we op 1 april 2010 daadwerkelijk de organisatie gereed hebben om de 
gemeentelijke regierol én de samenwerking met de genoemde drie SW-bedrijven, vorm te kunnen 
geven. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Voor de uitvoering van de gemeentelijke regiefunctie is extra formatie nodig (klantmanagers WSW 
en administratief / financieel beheer) waarvan de totale kosten voor de BAR-gemeenten afgerond  
€ 110.000,-- bedragen. 
 
Op basis van een verdeling van de kosten over de gemeenten naar rato van de taakstelling WSW 
per gemeente, betekent dat de volgende kosten per gemeente: Barendrecht: € 30.000,-- (27%), 
Albrandswaard: € 15.500,-- (14%) en Ridderkerk: € 65.500,-- (59%) 
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In de begroting van de gemeente Ridderkerk is met genoemde uitgaven vanaf 2010 rekening 
gehouden.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 17 december 2009 
M.v.d.Wouw@ridderkerk.nl/234/HB 


