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TOELICHTING 

Inleiding 

Met ingang van 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemoderniseerd. De regie over de Wsw is 
overgedragen aan de gemeente. In 2008 is het gemeentelijke beleid vastgelegd in de beleidsnotitie 
modernisering Wsw die door het college en uw raad is vastgesteld. De beleidsuitgangspunten zijn 
vervolgens vertaald in verschillende verordeningen, waaronder de verordening Persoonsgebonden 
budget begeleid werken (PGB-BW) Wsw.  
 
Het PGB is een recht voor alle Wsw- geïndiceerden. Het PGB bestaat uit een loonkostensubsidie en een 
bedrag voor begeleidingskosten en eventuele aanpassingen aan de werkplek. In de verordening PGB-
BW Wsw zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de aanvraag PGB moet voldoen en op welke wijze 
de hoogte van het PGB wordt vastgesteld.   
 
Inmiddels is er ruim een jaar ervaring opgedaan met de verordening PGB-BW Wsw. Op grond van de 
opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht worden wijzigingen in de bestaande verordening 
voorgesteld.   
 

Argumenten van ons college voor dit voorstel aan uw raad 

1.1 De beschrijving van de hoogte subsidieverlening wordt duidelijker (artikel 3, 5 en 7). 
In de op dit moment geldende verordening is beschrijving opgenomen hoe de hoogte van de maximale 
subsidieverlening wordt berekent. Bij de aanvragen voor een PGB is gebleken dat dit voor de aanvragers 
als te technisch wordt ervaren. Het voorstel is dat door het Dagelijks Bestuur van Alescon jaarlijks het 
maximaal beschikbare bedrag voor een PGB vaststelt. Dit bedrag wordt  door de gemeente vervolgens 
gepubliceerd. Hierdoor wordt het voor de Wsw- geïndiceerde, zijn werkgever en begeleidingsorganisatie 
duidelijk wat de maximaal mogelijke subsidie is (artikel 3). Daarnaast is aangegeven in artikel 5, lid 3 dat 
voor een parttime dienstverband geldt dat de subsidie wordt verstrekt naar rato van het aantal uren. In 
artikel 7 wordt aangegeven  welke kosten de begeleidingsorganisatie aanspraak kan maken. Door het 



 

aanpassen van deze artikelen is de verwachting dat het voor de Wsw- geïndiceerde, zijn werkgever en 
begeleidingsorganisatie duidelijker is waar men aanspraak om kan maken. 
 
1.2 Er worden eisen gesteld aan de werkgever waardoor er kan worden gesproken van een ‘passend’ 

dienstverband (artikel 4). 
In de huidige verordening zijn geen eisen gesteld aan het minimaal aantal uren dat men per week 
werkzaam is. Om een PGB- aanvraag goed te kunnen keuren dient er sprake te zijn van ‘passend’ 
dienstverband waarbij de begeleiding in verhouding staat ten opzichte van het aantal werkzame uren. 
Indien men een Wsw- indicatie heeft ontvangen, betekent dit namelijk dat is vastgesteld dat men onder 
begeleiding werkzaamheden kan verrichten. Hierbij hoort dat men een aantal uren per week ook 
daadwerkelijk werkzaam is bij een werkgever. In artikel 4, lid 3 is aangegeven wat het minimum is 
waaraan een aanvraag dient te voldoen. 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties bij dit voorstel 

Adviezen 

Niet van toepassing 

Gevraagd besluit 

De “Gewijzigde Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet sociale werkvoorziening” 
vaststellen 
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F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 
 


