
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 

Nummer : 79 

Onderwerp : Verordening tegenprestatie Participatiewet Haren 2015 

Bijlage(n) : 1.  Verordening tegenprestatie Participatiewet Haren 2015 

2.  Advies Adviesraad sociaal domein 

   

   

   

   

Samenvatting : Door inwerkingtreding van de Participatiewet dient de te-
genprestatie, dit tot dusver in de wet was opgenomen in een 
gemeenteli jke verordening te worden vastgelegd. 

   

Voorgestelde beslissing : De verordening tegenprestatie Participatiewet Haren 2015 
vast te stellen met ingang van 1 januari 2015 
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Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierin wordt gevoegd de Wet maat-
regelen Wwb waarin aan de gemeenteraad wordt opgedragen bij verordening regels te stel-
len over de (maatschappelijk nuttige) tegenprestatie. 
 
Deze tegenprestatie staat op dit moment ook al in de Wet werk en bijstand (art ikel 9 Wwb).  
Vanaf 1 januari 2012 is aan gemeenten langs deze weg de mogelijkheid geboden om aan 
Wwb - uitkeringsgerechtigden verplicht een tegenprestatie op te leggen. Binnen de gemeen-
te Haren is hieraan tot dusver geen uitvoering gegeven omdat binnen het uitkeringsbestand 
van de Wwb de nadruk sterk wordt gelegd op de reïntegratie. 
 
Een van de belangrijkste redenen waarom dit in de Participatiewet is opgenomen is omdat 
de tegenprestatie geldt wordt als een instrument van wederkerigheid. Dit past binnen de 
ontwikkelingen welke plaatsvinden in het sociaal domein:  In een samenleving waarin de 
overheid meer taken krijgt met minder budget wordt er van de maatschappij verwacht dat 
men meer voor elkaar klaar staat. Iedereen wordt geacht daaraan zijn of haar steentje bij te 
dragen. De tegenprestatie kan hierin een rol spelen en is dus ook met name gericht op nor-
male burgerli jke verplichtingen dan wel kleine gemeenschapsdiensten. 
 
Buiten dit algemeen criterium heeft de wetgever weinig duideli jkheid gegeven over wat pre-
cies de tegenprestatie inhoudt. De tegenprestatie is in geen geval een reïntegratie-
instrument (en dus niet gericht op toeleiding r ichting de arbeidsmarkt), maar is ook geen 
vrijwil l igerswerk. Vrijwil l igerswerk vindt immers plaats op eigen init iatief terwij l de tegen-
prestatie niet vri jwil l ig is maar opgedragen wordt door het college. Omgekeerd kan het col-
lege in het individuele geval vri jwil l igerswerk wèl aanmerken als tegenprestatie als het vol-
doet aan de, door raad vastgelegde criteria. 
 
De gemeente dient daarom beleid te voeren op welke wijze zij het instrument van tegen-
prestatie wenst te integreren in het reïntegratie- en participatiebeleid. In bijgevoegde veror-
dening worden hiervoor de kaders neergezet. 
 
Haren, 10 november 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


