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Intrekken Verordening PGB begeleid werken Wsw
27 november 2018
Elly Vos

Voorstel
Aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk wordt voorgesteld om

1. In te stemmen met het intrekken van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale werkvoorziening.
2. Dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur en daarbij voor te stellen
het besluit terug te laten werken tot 1 januari 2018.

Besluit
Het dagelijks bestuur van Ferm Werk besluit
Conform voorstel.

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op
13 december 2018

ValidSigned door George Becht
op 14-12-2018
G.F. Becht
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

ValidSigned door Bernhard Drost
op 14-12-2018
B.F. Drost
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
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Voorstel
Inleiding
Hoofdtaak van Ferm Werk is uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.
Nadere lokale regelgeving is vastgelegd in verschillende verordeningen die zijn vastgesteld door het
algemeen bestuur. Dit betreft voornamelijk verordeningen ter uitvoering van de Participatiewet.
Het blijkt echter dat in juli 2008 in het kader van de Wet sociale werkvoorziening een verordening is
vastgesteld: de Verordening Persoongebonden budget begeleid werken. Deze regelde de subsidies
voor werkgevers en begeleidingsinstanties in het geval een persoon met een Wsw-indicatie een
dienstverband had bij een reguliere werkgever. Indertijd was een dergelijke verordening verplicht op
grond van artikel 7, tiende lid van de Wsw. Genoemd artikel is vervallen vanaf 1 januari 2015
(invoeringsdatum van de Participatiewet). De verordening is echter nooit ingetrokken.
Vandaag de dag is de verordening dus niet meer verplicht en in de praktijk blijkt er ook geen behoefte
aan te bestaan. Er zijn maar weinig (ca 15) Wsw-geïndiceerden die begeleid werken en de afspraken
met werkgevers en begeleidingsinstanties functioneren naar tevredenheid. Daarom wordt voorgesteld
om de verordening in te trekken. Met het oog op rechtmatigheidscontrole wordt voorgesteld om het
intrekkingsbesluit een terugwerkende kracht te verlenen tot 1 januari 2018.

Beoogd effect
Met intrekking van de Verordening Persoongebonden budget begeleid werken Wet sociale
werkvoorziening wordt beoogd om rechtmatige uitvoering van de wet te bevorderen en meer
stroomlijning aan te brengen in de lokale regelgeving.

Financiële consequenties
Het voorgestelde besluit heeft geen financiële gevolgen.

Vervolgtraject
De intrekking van de verordening door het algemeen bestuur zal op de voorgeschreven wijze bekend
worden gemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling.

Uitkomst bespreking ambtelijk overleg
Dit voorstel is besproken in het ambtelijk overleg op 4 december 2018. De ambtenaren hadden
hierover geen opmerkingen.

Bijlagen


Verordening persoongebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
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