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Aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers handhaving en klantmanagers WIZ voor de PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wet BRP 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Heemskerk maken bekend het 
Aanwijzingsbesluit toezichthouders PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wet BRP medewerkers handhaving en 
klantmanagers vast te stellen.

Het besluit is bekend gemaakt op 13 april 2017 en treedt in werking op 14 april 2017.

Nadere inlichtingen: bureau Strategie en Beleid, telefoonnummer 14 0251 of via www.heemskerk.nl.

Geconsolideerde tekst van de regeling:

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Heemskerk besluit vast te stellen: 

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers handhaving en klantmanagers WIZ voor de 
Participatiewet (PW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en Wet basisregistratie personen 
(Wet BRP).

Artikel 1 Inleiding
Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op het aanwijzen van de klantmanagers en medewerkers handhaving 
bij bureau Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) als toezichthouders PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wet BRP.

Artikel 2 Toezichthouder - klantmanagers
De klantmanagers bij WIZ aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), voor de PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wet BRP. Voor de klantmanagers geldt de 
restrictie dat zij als toezichthouders  geen gebruik kunnen maken van de bevoegdheden die zijn neergelegd in 
de artikelen 5:18 en 5:19 van de Awb. 

Artikel 3 Toezichthouder - medewerkers handhaving
De medewerkers handhaving bij WIZ aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in afdeling 5.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor de PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wet BRP.

Artikel 4 Onbezoldigd ambtenaar
Externen bij WIZ zoals inhuurkrachten die geen ambtenaar zijn, werkzaam in de functie klantmanager en 
medewerker handhaving en als toezichthouder aangewezen moeten, aan te wijzen als onbezoldigd 
ambtenaar en als toezichthouder als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor 
de PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wet BRP.
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Artikel 5 Vereisten
De klantmanagers en de medewerkers handhaving moeten voor het zijn van toezichthouder en het kunnen 
verrichten van de bijbehorende taken en bevoegdheden voldoen aan de volgende vereisten: 
- Een aanstelling als ambtenaar bij de gemeente Heemskerk
- In de functie van klantmanager of medewerker handhaving bij bureau Werk, Inkomen en Zorg
- De noodzakelijke training voor toezichthouder is positief afgerond

Artikel 6 Duur
De aanwijzing als toezichthouder zoals uit voorgaande artikelen blijkt, geldt zolang de medewerker in kwestie 
voldoet aan al de in artikel 5 opgenomen vereisten.

Artikel 7 Intrekking
Het collegebesluit van 19 mei 2015 (Aanwijzing medewerkers handhaving WIZ en de klantmanagers 
werkzaam bij WIZ als toezichthouders PW, Ioaw en Ioaz) wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Artikel 9 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers handhaving en 
klantmanagers WIZ voor de PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wet BRP.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 4 april 2017


