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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
19R.00272 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s) : Werk & inkomen 

Contactpersoon : V. Walravens 

Tel.nr. : 06-25723531 

E-mailadres : Walravens.v@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Monique Verheyen en Danielle Bijkerk van de Fractie van Sterk Woerden 

over Tegenprestatie voor personen met een uitkering op grond van de Participatiewet 

Beantwoording van de vragen: 

 
1. Hoe staat de Gemeente Woerden tegenover de tegenprestatie in het kader van de Participatiewet?  
 
De Participatiewet, en dus ook de tegenprestatie, is gedelegeerd aan, en wordt uitgevoerd door de 
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. De kaders die Ferm Werk hanteert ten aanzien van de 
tegenprestatie in het kader van de Participatiewet zijn bediscussieerd en vastgelegd door de raad in 
voorbereidingen van de beleidsnotitie Sociaal Domein 2014-2016. Ferm Werk legt het primaat bij de re-
integratieplicht. Daarom wordt de energie gericht op trajecten naar werk en participatie.  
 
Van mensen met een bijstandsuitkering wordt gevraagd om zich in te zetten om werk te vinden of 
activiteiten te verrichten om betaald werk dichterbij te brengen. Van mensen met de grootste afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt gevraagd om in ieder geval zoveel als mogelijk te participeren. Deze inspanningen 
vallen onder de re-integratieplicht. Het is niet alleen een verplichting, dit dient ook het belang van de 
uitkeringsgerechtigde zelf en van de samenleving. De tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige 
activiteit die onbetaald en van beperkte duur en omvang is. Het mag geen werk zijn dat normaal gesproken 
betaald is.  
 
Aan het werk gaan, bij voorbeeld in eerste instantie als gewenning binnen de muren van Ferm Werk, wordt 
gezien als een traject dat in grote mate bijdraagt aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarom worden werktrajecten veelvuldig ingezet als re-integratie-instrument. Voor de categorie mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3 en 4) worden participatietrajecten ingezet, vaak in 
samenwerking met andere partners in het sociaal domein. Meedoen en ontwikkelen staan centraal en met 
de juiste ondersteuning wordt ingezet op het (voor dit moment) meest haalbare, zoals vrijwilligerswerk, 
dagbesteding of zorg. 
De tegenprestatie zoals door de wetgever bedoeld, heeft niet tot doel de re-integratie van een 
belanghebbende te bevorderen en voegt niets aan toe aan het bestaande re-integratie-instrumentarium 
zoals dat wordt beschreven in de participatieverordening. Ferm Werk gaat daarom zeer terughoudend om 
met deze vorm van tegenprestatie.  
 
2. Hoeveel mensen leveren nu een tegenprestatie in het kader van de Participatiewet?  
 
De tegenprestatie zoals benoemd in de wet wordt zeer terughoudend ingezet. Dat betekent dat er op dit 
moment geen inwoners zijn die een tegenprestatie leveren in het kader van de Participatiewet. Wel wordt er 
van mensen gevraagd om zich in te zetten om aan het werk te gaan, om betaald werk dichterbij te brengen 
of om te participeren. Wanneer de inwoner duurzaam arbeidsongeschikt is, of wanneer er bijvoorbeeld 
dringende zorgtaken worden verricht, dan geldt ook de verplichting tot tegenprestatie niet. Deze inwoners 
hebben een ontheffing gekregen voor participatie, en daarmee ook tot het leveren van een tegenprestatie. 
 
3. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal mensen wat geen tegenprestatie levert in het kader van de 
Participatiewet?  
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Zoals hiervoor al aangegeven is het meedoen en ontwikkelen van inwoners van groot belang om terugkeer 
naar werk of participatie te bevorderen. Ferm Werk spant zich, samen met de partners in het sociaal 
domein, in om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen naar vermogen. Daarbij schuwen we niet om te 
benadrukken dat wij dit ook verwachten; dat er verplichtingen verbonden zijn aan de uitkering.  
 
4. In hoeverre wordt vrijwilligerswerk en mantelzorg in het leveren van de tegenprestatie 
meegenomen?  
 
In de Verordening tegenprestatie is bepaald dat er bij het opdragen van een tegenprestatie rekening 
gehouden wordt met de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden, wensen en kwaliteiten van 
een belanghebbende. Ook wordt rekening gehouden met de maatschappelijke activiteiten, mantelzorg of 
vrijwilligerswerk die de belanghebbende al verricht.  
 

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.004618 
 

ET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;0> 

 



From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: 5 Mar 2019 10:52:26
To: Stadhuis
Cc:
Subject: FW: Schriftelijke vragen fractie STERKWoerden inzake Tegenprestatie voor mensen met een uitkering in het kader van de 

Participatiewet
Attachments: Artikel 42 vragen Tegenprestatie.docx 

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl

Van: Ramler, Huub 

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 11:34
Onderwerp: Schriftelijke vragen fractie STERKWoerden inzake Tegenprestatie voor mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de fractie van STERKWoerden  inzake Tegenprestatie voor mensen met een 

uitkering in het kader van de Participatiewet.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 4 april a.s.).

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

Woerden, 04-03-2019 

Aan: het college Burgemeester en Wethouders 

Van: Fractie Sterk Woerden 

Art. 42 rage  aa  het college o er Tege prestatie oor perso e  et ee  uitkeri g op 
gro d a  de Participatie et.  

Toelichting: 

Aanleiding voor deze vragen is dat er op 20 december 2018 een onderzoek is gepubliceerd 

door het tea  So iale Zekerheid a  het CBS BUS-E Extra uit raag Tege prestatie .  
BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie - CBS 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/51/bus-e-extra-uitvraag-tegenprestatie 

 

De tegenprestatie is per 1 januari 2012 ingevoerd voor belanghebbenden van 18 jaar tot de 

pensioengerechtigde leeftijd (Participatiewet, artikel 8a, artikel 9). Dientengevolge moeten 

gemeenten het opdragen van een tegenprestatie aan personen met een uitkering op grond 

van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) regelen bij verordening. Daartoe dient de 

gemeente expliciet beleid te ontwikkelen betreffende de inhoud, omvang en duur van de 

tegenprestatie. Een tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige activiteit die onbetaald en 

van beperkte duur en omvang is. Het mag geen werk zijn dat nor aal gesproke  etaald is. 
De ijsta dsgere htigde is erpli ht o  de opgedrage  tege prestatie uit te oere . Als de 

ijsta ds lï t dit eigert, ka  de ge ee te ee  aatregel oplegge .  

Definitie van tegenprestatie  

 Uit informatie van de Rijksoverheid blijkt dat gemeenten enige vrijheid hebben bij het 

opstellen van de verordening waarin staat wanneer iemand wel of niet een 

tegenprestatie moet verrichten en wat daaronder verstaan wordt.  

 Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar hoeven niet altijd een tegenprestatie te 

leveren.  

 Personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, hebben niet altijd de 

verplichting tot het leveren van een tegenprestatie.  

 Vrijwilligerswerk kan wel of niet worden gezien als een tegenprestatie.  

 Ook het verlenen van mantelzorg kan de gemeente zien als een tegenprestatie. De 

defi itie a  tege prestatie  ka  dus e igszi s ers hille  tusse  ge ee te . 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/51/bus-e-extra-uitvraag-tegenprestatie
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Naar aanleiding van het voorgaande heeft fractie SterkWoerden de volgende vragen:  

1. Hoe staat de Gemeente Woerden tegenover de tegenprestatie in het kader van de 

Participatiewet? 

2. Hoeveel mensen leveren nu een tegenprestatie in het kader van de Participatiewet? 

3. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal mensen wat geen tegenprestatie levert in het 

kader van de Participatiewet? 

4. In hoeverre wordt vrijwilligerswerk en mantelzorg in het leveren van de tegenprestatie 

meegenomen? 

Monique Verheyen en Daniëlle Bijkerk 

SterkWoerden 


