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Aan het College van B&W
Geacht College,
In de Participatiewet is vastgelegd dat iedere uitkeringsgerechtigde van 18 jaar of ouder
maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, is gehouden een tegenprestatie te verrichten
naar vermogen.
Gemeenten zijn verplicht een verordening te maken waarin ze hun beleid over de
tegenprestatie vastleggen.
De gemeente heeft ruimte dit beleid ten aanzien van de tegenprestatie zelf in te vullen, met
dien verstande dat het verrichten van een tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing op de
arbeidsmarkt. Verder mag de tegenprestatie niet gebruikt worden als instrument voor reintegratie doeleinden.
Bij het opdragen van de tegenprestatie wordt rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden en wensen van de cliënt.
Om deze wet uit te voeren is de gemeente gestart met het project ‘Dyn Ynset’, met het doel
‘vragende’ en ‘zoekende’ op een snelle en efficiënte manier te koppelen. Veel
vrijwilligersorganisaties zitten te springen om mensen die hen tijdelijk willen helpen met een
bepaalde klus, terwijl anderzijds de meeste mensen de behoefte voelen om hun talenten te
gebruiken.
De gemeente Achtkarspelen heeft de Cliëntenraad WWB gevraagd een advies te geven mbt
de Verordening Tegenprestatie 2015.
In samenwerking met de werkgroep Participatie van de gemeente Achtkarspelen is de
Cliëntenraad WWB tot het volgende standpunt gekomen betreffende de Verordening
Tegenprestatie 2015.
 Wij onderschrijven het –‘ruimhartige’ – beleid van de gemeente Achtkarspelen ten
aanzien van de tegenprestatie in het algemeen en voor de IOAW en IOAZ.
 De term tegenprestatie is een term waarvan zowel de gemeente als wij vinden dat deze
de lading niet dekt en die zelfs voor veel boosheid en weerstand zorgt. Wij vinden de
term ‘maatschappelijke arbeid’ een betere benaming. ‘Benutten van talenten’ klinkt
ook niet verkeerd.

 In de verordening Tegenprestatie 2015 zijn zeer soepele normen aangehouden voor
duur en omvang van de tegenprestatie, wat wij zien als een uitwerking van ruimhartig
beleid.
 Wij zouden graag in de toekomst een nauwe band zichtbaar willen zien tussen ‘Dyn
Ynset’/ korte projecten en het ( langdurige ) vrijwilligerswerk.
 Als laatste vinden de Cliëntenraad WWB en de werkgroep Participatie het
noodzakelijk dat er naar alle burgers, maar in het bijzonder naar de belanghebbenden,
en de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties ( Kearn en Dyn Ynset ), een heldere
communicatie is over de aard, de inhoud en het doel van de ‘tegenprestatie’.
( of zullen we zeggen van ‘ maatschappelijke arbeid’.)

De Cliëntenraad WWB in samenwerking met de werkgroep Participatie Achtkarspelen steunt
de Verordening Tegenprestatie 2015, met inachtneming van de bovenstaande punten.
In het najaar van 2015 wil de Cliëntenraad WWB graag een evaluatie over de uitwerking van
de Verordening Tegenprestatie 2015.
Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)
J.A. Klijnstra (voorzitter)

NB

A. Hofstra (secretaris )

In de werkgroep Participatie hebben zitting :
Beleidsmedewerkers van de Gemeente Achtkarspelen, leden van de WMO-raad en
leden van de Cliëntenraad WWB

