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Geadviseerd besluit 
1. de Verordening WSW-raad Permar WS, vastgesteld op 25 januari 2011, intrekken; 

2. de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, vastgesteld op 25 januari 

2011, intrekken. 

 

 

Toelichting op beslispunten 
1. de verordening Wsw-raad Permar WS intrekken 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties een feit: de Jeugdwet, Wmo 2015 en de 

Participatiewet zijn in werking getreden. Dit heeft onder andere gevolgen voor de wijze waarop 

cliëntparticipatie is vormgegeven. Naast de lokale Wmo-raad en Adviesraad Participatiewet bestaat 

er voor alle Permar-gemeenten gezamenlijk een Wsw-raad. Deze raad is opgericht om 

geïndiceerden volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) de mogelijkheid te geven invloed uit 

te oefenen op het beleid op het gebied van de Wsw. Omdat er door de inwerkingtreding van de 

Participatiewet geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk is, heeft het Dagelijks Bestuur van 

Permar besloten de Wsw-raad op te heffen. Vertegenwoordigers van de Wsw-raad wordt de 

mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij de lokale adviesraden. Er is gekozen om een 

overgangssituatie te creëren en de Wsw-raad pas op 1 april 2015 op te heffen. 

 

2. de verordening PGB Wsw intrekken 

De inwerkingtreding van de Participatiewet heeft naast de wijziging van de Wet Werk en Bijstand 

ook – onder andere - gevolgen voor de Wsw. Sinds 1 januari 2015 is het bijvoorbeeld niet meer 

mogelijk om in te stromen in de Wsw. Een andere wijziging in de wetgeving is de afschaffing van 

de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget te verstrekken (aanpassing van artikel 7 Wsw). 

Tot 1 januari 2015 was het voor een Wsw-gerechtigde mogelijk om een persoonsgebonden budget 

aan te vragen. De wetgever verplichtte de gemeenteraden om bij verordening nadere regels vast 

te stellen over de manier waarop invulling gegeven zou worden aan het persoonsgebonden budget. 

Nu deze mogelijkheid is vervallen is ook de rechtsgrond aan de verordening ontvallen. 

 

Beoogd effect 
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• De Wsw-raad houdt op te bestaan. Individuele leden wordt de mogelijkheid geboden aan te 

sluiten bij de lokale adviesraden.  

• Met het intrekken van de Verordening PGB-Wsw wordt het beleid in overeenstemming met 

de wettelijke regels gebracht. 

 

Kader 
beleidskader Sociaal Domein gemeente Renkum.  

 

Argumenten 
1. De lokale Adviesraad Participatiewet vertegenwoordigt alle doelgroepen binnen de 

Participatiewet. Het laten voortbestaan van één aparte regionale Wsw-raad is niet efficiënt.  

 

2. De verplichting om regels te stellen voor het verstrekken van een PGB is vervallen. 

Als gevolg daarvan vervalt de Verordening PGB van rechtswege. Voor de duidelijkheid wordt 

voorgesteld om deze verordening in te trekken. Er is geen reden om overgangsrecht vast te 

stellen; tot op heden heeft geen enkele Renkumse Wsw-gerechtigde een beroep gedaan op deze 

mogelijkheid. 

 
Kanttekeningen 
De uitvoering van de bestaande Wsw komt de komende jaren onder druk te staan doordat er geen 

nieuwe instroom meer is en de steeds verdergaande bezuinigingen. Dit gaat met name over 

bedrijfsvoering, waar Wsw-werknemers via hun OR inspraak in hebben. 

 

Draagvlak 
In Renkum is een nieuw lid tot de Adviesraad Participatiewet benoemd die Wsw-geïndiceerd is. 

 

Aanpak/Uitvoering 
1. De Wsw-raad houdt per 1 april op te bestaan. De periode tot 1 april wordt benut om de 

overdracht naar lokale adviesraden te organiseren. 

 

2. Na vaststelling van het raadsbesluit treden de wijzigingen op 1 april 2015 in werking. De 

intrekking van de Verordening PGB werkt terug tot 1 januari 2015.  

 

Communicatie 
Extern: Na besluitvorming door de raad zullen de besluiten op de wettelijk voorgeschreven wijze 

via het elektronisch gemeenteblad bekend worden gemaakt. Daarnaast wordt de bekendmaking 

vermeld in de overige gemeentelijke communicatiemiddelen. 

 

Het besluit van het Dagelijks Bestuur van Permar om de Wsw-raad op te heffen per 1 april 2015 is 

eerder genomen en gecommuniceerd naar de Wsw-raad.  

 

Financiële consequenties 
De financiering van de Wsw-adviesraad verliep via Permar WS. Het stoppen van de adviesraad 

levert een financieel voordeel op in de begroting van Permar van jaarlijks ongeveer €10.000  

 

Juridische consequenties 
Geen. 
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WMO-aspecten 
Mensen met een arbeidshandicap op zoek naar werk kunnen vanaf 2015 gebruik maken van de 

Participatiewet. 

 

Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Positief, 2 verordeningen minder. 

 

Alternatieven  
Uiteraard bestaat de mogelijk om toch regionaal een Wsw-adviesraad in stand te houden. Hier is 

regionaal geen draagvlak voor.  

 


