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Geachte leden van de Raad, 

In de vergadering van de Commissie Samenleving dd. 28 augustus 2014 heeft u een 
aantal vragen gesteld over de tegenprestatie. Graag kom ik hier in deze brief bij u 
op terug. 

Wettelijke verplichting 
In de vergadering sprak u uw zorg uit over het verplichtende karakter van de 
tegenprestatie. Ik begrijp uw zorg en wil ook graag tegemoet komen aan de 
coalitieafspraak om geen gedwongen tegenprestatie te vragen van mensen met een 
uitkering. Het college is genoodzaakt hier wel invulling aan te geven, want het 
inregelen van de tegenprestatie is een wettelijke verplichting vanuit de 
Participatiewet. We vertalen deze verplichting naar het vergroten van kansen en het 
ontwikkelen van talenten van burgers. 

Verordening 
Gemeenten zijn verplicht tot het opstellen van een verordening waarin de duur, de 
omvang en de inhoud van de tegenprestatie wordt geregeld. Het college stelt 
hiervoor een beleidsplan op waarin o.a. wordt geregeld voor wie de tegenprestatie 
al dan niet geldt. We zetten in op een zo licht mogelijke vorm van het invullen van 
de tegenprestatie. Uit vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de meeste 
gemeenten voor een dergelijke insteek kiezen. Voorbeelden hiervan zijn Eindhoven, 
Zaanstad en Haarlemmermeer. 
Wij hebben contact gezocht met DIVOSA (de vereniging van managers van sociale 
diensten). Bij DFVOSA zijn op dit moment geen gemeenten bekend die de 
tegenprestatie niet invullen. Daamaast heeft de Inspectie van het Ministerie SZW 
aangegeven dat de tegenprestatie op de controlelijst komt te staan. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
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Invulling 
Het college beschouwt vrijwilligerswerk en/of mantelzorg als een tegenprestatie. 
Daamaast stellen wij voor om een aantal groepen te ontheffen van een 
tegenprestatie. Dit zijn de klanten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, 
alleenstaande ouders die ontheffing hebben van de arbeidsverplichting en klanten 
die een re-integratie traject volgen. Vervolgens blijft een groep mensen over voor 
wie de tegenprestatie zal gaan gelden. De beoordeling van de tegenprestatie zal op 
klantniveau worden geregeld en binnen de kaders van de verordening. De klant 
wordt uitgenodigd om zelf de tegenprestatie te organiseren en we gaan daarbij uit 
van het vergroten van kansen en het ontwikkelen van talenten. 

Het gaat om een tegenprestatie naar vermogen en er wordt rekening gehouden met 
individuele omstandigheden. Pas op het moment dat wordt geconstateerd dat een 
klant in staat is een tegenprestatie te verrichten, is hij/ zij ook verplicht om deze te 
gaan doen. Als de klant deze verplichting verwijtbaar niet nakomt, kan dat leiden 
tot verlaging van de uitkering. Wij denken dat wij op deze manier mensen genoeg 
ruimte geven om het zelf te organiseren en wij verwachten dat het opleggen van een 
maatregel nauwelijks zal voorkomen. 

Om mensen te stimuleren om zelf hun tegenprestatie te regelen, organiseert de 
gemeente begin volgend jaar een Participatiemarkt voor klanten en 
maatschappelijke organisaties. Tijdens deze markt worden de klanten geïnformeerd 
over de mogelijkheden van participatie en het leveren van een zelf georganiseerde 
tegenprestatie. 

Ik hoop uw vragen zo voldoende te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijk 


