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Geachte heer, mevrouw.
De fractie van de PvdA heeft op 2 oktober jl. een actualiteitsvraag gesteld over de
beëindiging van de werkzaamheden van de Wsw-raad. Graag informeren wij u middels deze
brief over de stand van zaken.
Op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) dient de gemeente bij verordening
regels te stellen over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun
vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wsw. Hiervoor is de
cliëntenraad ingevolge de Wsw in het leven geroepen. Dit betreft een regionale raad van
gemeenten die ook deelnemen in AM Groep (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder
Amstel). De cliëntenraad is nadrukkelijk iets anders dan de ondernemingsraad. De
ondernemingsraad is een raad binnen AM Groep die de belangen van de werknemers die
werken binnen AM Groep vertegenwoordigt.
Bij de verordening Cliëntenparticipatie is gekozen voor het instellen van een regionale Wswraad (met afvaardigingen uit de diverse gemeentelijke participatiegroepen, Wsw
gerechtigden. Ons Tweede Thuis en MEE) en bij de samenstelling van de raad uit te gaan
van de volgende voorwaarden van vertegenwoordiging:
•
de participanten dienen een afspiegeling te vormen van de deelnemende gemeenten;
•
de participanten vertegenwoordigen zowel de cliënten met een WSW
dienstbetrekkingen als de cliënten op de wachtlijst;
•
de participanten vertegenwoordigen zowel de werknemers van de AM Groep als de
werknemers van de andere SW-bedrijven;
•
de WSW-raad onderhoudt betrekkingen met de bestaande (gemeentelijke)
cliëntenraden (WWB, WMO, gehandicaptenraden e.a.) ten aanzien van de raakvlakken
tussen de ontwikkelingen in de WSW en andere beleidsterreinen.
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In de brief van de cliëntenraad Wsw Amstelland en de Meerlanden d.d. 12 september 2013
wordt aangegeven dat zij niets meer kunnen bijdragen aan de totstandkoming of verbetering
van het Wsw beleid. Unaniem heeft men besloten de opdracht terug te geven aan het
bestuur van de GR Amstelland en de Meerlanden.
Sinds 2009 is de Wsw-raad bij geen enkel onderwerp betrokken geweest. Daarnaast zou de
cliëntenraad niet adequaat van informatie zijn voorzien.
Tijdens het overleg van het dagelijks bestuur van AM Groep in juni 2013, waar een
afvaardiging van de cliëntenraad Wsw bij aanwezig was, is dit probleem ook aan de orde
geweest. Tijdens dit overleg is het voorstel gedaan om de cliëntenraadsleden van de Wsw
voortaan deel te laten nemen aan de lokale cliëntenraden.
Binnen het sociaal domein wordt op dit moment gekeken of de Wmo-raad en de WWB-raad
samen kunnen gaan. Met de voorzitter van de Wsw-raad zal worden besproken of de leden
van de huidige Wsw-raad hier ook in kunnen participeren. Hierdoor zal er mogelijk in de
toekomst één participatieraad ontstaan.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de hjrg
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