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Aan de raad
Inleiding
De tegenprestatie is een instrument waarmee gemeenten bijstandsgerechtigden kan activeren
door ze maatschappelijk nuttige activiteiten te laten verrichten. De werkzaamheden mogen geen
betaalde arbeidsplaatsen verdringen; het gaat dus altijd om werk dat naar algemene maatstaven
gemeten, niet als betaalde arbeid kan worden ingezet. Het gaat om eenvoudig, maatschappelijk
nuttig werk waarmee de uitkeringsgerechtigden eenvoudige diensten terug kunnen ‘geven’ aan de
gemeenschap waarin ze wonen.
Hoewel de gemeente vanaf 2012 de bevoegdheid heeft om uitkeringsverstrekking en
maatschappelijke wederkerigheid aan elkaar te verbinden, lijken nu eerst de randvoorwaarden
daarvoor aanwezig: met een terugtredende overheid en groeiend besef in de samenleving dat we
van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving aan het groeien zijn, is de timing nu beter om
het tegenprestatie-instrument nadrukkelijk in te gaan zetten. Bovendien is de tegenprestatie op
grond van de Participatiewet nu wettelijk verplicht gemaakt per 1 januari 2015. De verordening en
het beleidsplan zijn regionaal voorbereid en afgestemd.
Beslispunten
1. De verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2015 vast
te stellen;
2. Het beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen Gemert-Bakel 2015 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting dd. 12-3-2015.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein

Beoogd effect
- Bevordering maatschappelijke participatie.
Met de tegenprestatie is het mogelijk dat de uitkeringsgerechtigde uit zijn isolement
en in beweging komt. Iedereen doet meer naar vermogen. Niemand blijft aan de
kant staan.
- Maatschappelijk nuttige werkzaamheden
Met het doen van een tegenprestatie doet de uitkeringsgerechtigde iets terug voor
het verkrijgen van een uitkering en kan de uitkeringsgerechtigde iets terugdoen
voor zijn eigen buurt, wijk of gemeente. Het verrichten van maatschappelijke nuttige
activiteiten betekent niet dat de tegenprestatie niet mag bijdragen aan
arbeidsinschakeling. Dit is echter geen primair doel. Het doel is blijven participeren
om het sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te ontwikkelen c.q. te behouden.
- Doelstelling van de tegenprestatie is te komen tot vrijwilligerswerk c.q.
arbeidsinschakeling en op deze manier een duurzame participatie bewerkstelligen.
- Opbrengst minder maatschappelijke kosten
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat wanneer mensen meer deelnemen aan
maatschappelijke activiteiten, minder beroep doen op de maatschappelijke kosten,
Duurzaamheid
nvt

Argumenten
1. 1 Er is sprake van medebewind.
Gemeenten hebben geen keuze in het vragen van een tegenprestatie. De wet schrijft voor
dat gemeenten een tegenprestatie vragen. De wet geeft beleidsvrijheid in de wijze waarop
gemeenten een tegenprestatie vragen.
2.1 De wet biedt ruimte om de uitvoering van de tegenprestatie naar eigen inzicht in te
richten.
De Peelgemeenten hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld op de tegenprestatie, met het
oog op die beleidsruimte. Het beleidsplan verwoord deze visie. Het is daarmee vooral een
operationele visie, die uitdrukt hoe we in uitvoering vorm geven aan de wettelijke opdracht.
2.2 Er is draagvlak voor een uniforme uitvoering binnen Peel 6.1.
De Peelgemeenten zitten op een lijn voor wat betreft de uitvoering:
- inzetten op de eigen kracht (vermogen, motivatie en zelfregie) van de
uitkeringsgerechtigde;
- lokale inbedding van de uitvoering met gebruikmaking van de bestaande infrastructuur
(gebiedsgericht werken)
- minimale handhaving (alleen als het niet anders kan);
2.3 Er is draagvlak binnen de regionale cliëntenraad
De ketenbrede cliëntenraad is betrokken bij de voorbereiding en heeft positief geadviseerd.
De opmerkingen van de cliëntenraad zijn verwerkt.

Kanttekeningen
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Vervallen “oude” regelgeving

Financiën
Er zijn voor de uitvoering geen extra middelen beschikbaar. Alles moet in principe binnen
de subsidies 2015 aan de AG en Lev worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering in 2015 zal
blijken of dit haalbaar is. Zo niet, dan volgt voor de begroting en uitvoering in 2016 een
(nieuw) voorstel.
Uitvoering
De uitvoering is belegd bij de Atlant Groep en de Lev groep.
De Atlant Groep organiseert de mensen, de Lev groep organiseert de werkzaamheden.
Voor het organiseren van de uitvoering wordt het hele jaar 2015 uitgetrokken. Het betreft
een moeilijke doelgroep die met zorg geplaatst en begeleid moet worden.
Bijlagen
1. Verordening tegenprestatie
2. beleidsplan tegenprestatie
3. Advies ketenbrede clientenparticipatie
Ter inzage gelegde stukken
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