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Het college stelt de raad voor:
1. de Verordening plaatsingsvolgorde WSW vast te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het College stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover

een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
Verordening plaatsingsvolgorde WSW

B & W-vergadering van
6 december 2011

DOEL: Besluiten
Deze verordening beoogt werkbehoud voor voormalig ID-/WiW-ers met een WSW-indicering te
bevorderen.

De raad is bevoegd te besluiten over de inwerkingtreding van deze verordening.
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Onderwerp: Verordening plaatsingsvolgorde WSW
Reg.nummer: 2011/457317

1. Inleiding
In de nota ‘Evaluatie afbouwloonkostensubsidie, najaar 2011’ reg.
SZW/2011/368819 wordt voorgesteld een prioritering aan te brengen op de
wachtlijst WSW om werkbehoud voor de meest kwetsbare ID-/WiW-ers bereikbaar
te maken. Deze verordening is hier de uitwerking van.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

 de Verordening plaatsingsvolgorde WSW vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met het aanbrengen van een prioritering in de wachtlijst WSW voor ID-/WiW-ers
die een WSW-indicering kregen toegewezen maken we werkbehoud voor de meest
kwetsbare mensen in deze groep bereikbaar. Zo behouden zij hun arbeidsritme en
hun sociale bijdrage aan de maatschappij.
Het besluit is niet van invloed op de omvang van het WSW-bestand, noch op de
budgetten die hiermee samenhangen.

4. Argumenten
De ID-/WiW-medewerkers die mogelijk in aanmerking komen voor een WSW-
indicering zijn hierin allen persoonlijk geadviseerd door een medewerker van de
gemeente. De mensen die een aanvraag in wilden dienen worden hierin begeleid
door hun werkgever.

Met het aanbrengen van een prioritering op de WSW-wachtlijst willen we
voormalig ID-/WiW-ers met een WSW-indicering, mits zij die voor 1 januari 2012
hebben aangevraagd, zo veel mogelijk in hun arbeidsritme houden.

De hoogste prioriteit gaat naar oud ID-/WiW-ers die onder de WSW bij hun
voormalig werkgever mogen blijven werken. Zij komen bovenaan de wachtlijst te
staan en kunnen instromen op het moment dat het WSW-bestand hier ruimte voor
biedt.

Oud ID-/WiW-ers die niet kunnen terugkeren naar hun voormalig ID-werkgever
krijgen een tweede prioriteit. Zij komen bovenaan de wachtlijst, direct na de
mensen met hoogste prioriteit.

Mensen die zijn geboren voor 1 juli 1949 vallen onder de garantieregeling
loonkostensubsidie (nota nr 2010/353161) en kunnen met behoud van
loonkostensubsidie tot aan hun pensioen bij hun huidige werkgever blijven werken.
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5. Kanttekeningen
 Door het verlenen van voorrang aan instromers met een WSW-indicering vanuit

de loonkostensubsidieregeling wordt de wachttijd voor mensen die op de
wachtlijst staan verlengd. De gemiddelde wachttijd is anderhalf jaar. Eenmaal
bovenaan de lijst duurt het doorgaans twee à drie maanden voor het WSW-
bestand ruimte biedt voor instroom naar een WSW-werkplek.

 De oud ID-ers die bovenaan de wachtlijst komen te staan zullen niet direct op
hun huidige of nieuwe werkplek kunnen blijven. Zij maken gebruik van hun
WW-rechten tot het WSW-bestand ruimte biedt om in te stromen.

6. Uitvoering
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van deze verordening door de Raad
worden de belanghebbenden na behandeling door het college van B&W
geïnformeerd over de betekenis van hiervan met betrekking tot hun plaatsing op de
wachtlijst.

7. Bijlagen
Verordening plaatsingsvolgorde WSW

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
 de Verordening plaatsingsvolgorde WSW vat te stellen.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



RAADSBESLUIT VERORDENING PLAATSINGSVOLGORDE WSW GEMEENTE
HAARLEM

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. < datum >; inzake
verordening plaatsingsvolgorde Wsw gemeente Haarlem

gelet op artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

overwegende, dat het wenselijk is te regelen de volgorde waarin personen, die geïndiceerd zijn voor
de Wsw, in aanmerking komen voor een dienstbetrekking;

BESLUIT:

Vaststellen de Verordening plaatsingsvolgorde Wsw gemeente Haarlem.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

a. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;
b. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

hebben dezelfde betekenis als in de wet;
c. Wachtlijst: de lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd

zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1 van de Wsw;
d. Geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel

11 van de Wsw tot de doelgroep behoren;
e. Begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als

bedoeld in artikel 7 van de Wsw.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde
1. Bij ruimte in de taakstelling worden bij voorrang geplaatst de personen op de wachtlijst die:

a. voorheen werkzaam waren met een loonkostensubsidie, ook wel bekend als een ID-
of WIW baan; én

b. geboren zijn na 1 juli 1949; én
c. voor 1 januari 2012 een indicatie voor de Wsw hebben aangevraagd.

2. Bij personen genoemd in het eerste lid wordt voorrang gegeven aan hen die de arbeidsplaats
bij hun huidige werkgever kunnen behouden.

3. Wanneer het eerste lid van dit artikel niet van toepassing is, geldt de volgorde van plaatsing
op de wachtlijst van de gemeente.

Artikel 3 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.

Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening plaatsingsvolgorde Wsw”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van < datum noemen>.

De griffier, De voorzitter,



ALGEMENE TOELICHTING
De Wsw regels bepalen dat bij het ontbreken van regels over de plaatsingsvolgorde, de volgorde
van de wachtlijst aangehouden moet worden.
Het vraagstuk van de plaatsingsvolgorde is gecompliceerd en vraagt om een zorgvuldige afweging
van de belangen van de verschillende doelgroepen op de wachtlijst, zoals jongeren en personen
met een WWB-uitkering.
Deze verordening geeft voorrang aan één specifieke groep: de personen op de wachtlijst die tot 1
januari 2012 werkzaam waren met een loonkostensubsidie van de gemeente Haarlem. Het
beëindigingen van deze loonkostensubsidie voor deelnemers geboren na 1 juli 1949 heeft voor een
aantal van hen geleidt tot het aanvragen van een WSW indicatie. Het college kiest voor
werkbehoud van deze meest kwetsbare ID-ers, zodat zij hun arbeidsritme en sociale bijdrage aan
de maatschappij behouden.


