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Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 22 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:                           Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale 
                                              werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: L.M.Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 De “Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, 
                                             Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente
                                             Tynaarlo”vaststellen 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is op 1 oktober 2009 in werking getreden. De uitvoering van deze 
wet ligt bij de gemeenten. De opdracht aan de gemeenten is om vanaf 1 oktober 2009 een werk- of 
leeraanbod - of een combinatie van beide - aan te bieden aan jongeren onder 27 jaar, die een aanvraag 
doen voor een uitkering Wet werk en bijstand (WWB). De gemeenteraad heeft de wettelijke opdracht om 
nadere regels rondom deze WIJ vast te stellen in verordeningen. Er moeten vijf verordeningen worden 
vastgesteld waaronder een Verordening Cliëntenparticipatie.  
 
De jongere staat centraal in de WIJ. Cliëntenparticipatie is onmisbaar en wordt geregeld in deze 
verordening. De cliëntenparticipatie is van toepassing op de WIJ, de WWB en de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW). De gemeente Tynaarlo heeft één cliëntenraad die het college adviseert over de 
WWB, de WIJ en de WSW, waardoor aparte verordeningen voor de verschillende wetten niet nodig zijn.  
Daarom wordt voorgesteld een Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale 
werkvoorziening en Wet Investeren vast te stellen.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Bij vaststelling is de Verordening 
Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren gemeente 
Tynaarlo per 1 oktober 2009 van kracht. 

Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties.  

Adviezen 

Het voorstel en de verordening zijn in overleg met de afdeling Juridische Zaken ISD-AAT opgesteld. 
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Gevraagd besluit 
 
De “Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet 
Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo”vaststellen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 

 


