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Beste heer Zagers,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Hoeveel mensen zijn uit de bijstand gegaan, vanwege het meedoen door middel van een tegenprestatie?

Antwoord 1.
In mei 2020 hebben wij de Evaluatie Tegenprestatie: ‘Een jaar tegenprestatie, perspectief op (weer) meedoen' ter 
informatie aangeboden aan de gemeenteraad. De evaluatie gaat het over de periode 1 april 2019 tot 1 april 2020.In 
deze evaluatie is te lezen hoeveel mensen weer zijn gaan meedoen. Het hoofddoel van de tegenprestatie is niet om 
mensen aan het werk te helpen en te laten uitstromen uit de bijstand. Het doel is vooral om weer mee te doen in de 
maatschappij. Dit kan door te werken aan schuldenproblematiek, een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen, 
taallessen of als mantelzorger aan de slag zijn. Als werk daarna mogelijk is, dan wordt dat uiteraard opgepakt.
In de evaluatie is te lezen dat een aantal mensen werk heeft gevonden.

Het college heeft na de evaluatie besloten, vanwege de pandemie en de coronamaatregelen, de uitvoering van de 
tegenprestatie op te schorten tot 1 oktober 2020. Helaas is de situatie nog niet veranderd. Dit betekent dat er 
momenteel weinig nieuwe mensen een tegenprestatie doen.

Vraag 2.
Hoeveel mensen zijn vanwege Corona weer teruggevallen in de bijstand?

Antwoord 2,
In de evaluatie is te lezen dat 42 mensen zijn uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 7 aan het werk zijn. Volgens onze 
gegevens zijn deze personen nog aan het werk.

Vraag 3.
Hoeveel personen hebben vanwege de Coronacrisis hun tegenprestatie stop moeten zetten?
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Antwoord 3.
Vrijwel alle deelnemers hebben hun tegenprestatie moeten stopzetten. Vrijwilligerswerk, werken in groepen en 
opleidingen waren niet mogelijk. Het college heeft, zoals onder antwoord 1 al aangegeven, de actieve uitvoering van 
de tegenprestatie opgeschort tot 1 oktober 2020 en daarna vanwege de aanhoudende coronamaatregelen nog niet 
hervat. Overigens betekent dit niet dat er geen gesprekken worden gevoerd met de deelnemers. Met de deelnemers 
wordt regelmatig gebeld.

Vraag 4.
Hoeveel van deze personen zitten op dit moment nog steeds thuis en hoeveel hebben elders hun tegenprestatie 
kunnen uitvoeren of zijn misschien zelf uitgestroomd naar werk?

Antwoord 4.
Zie antwoord 3.

Vraag 5.
Is de gemeente actief betrokken bij het zoeken van tegenprestaties voor personen in Coronatijd?

Antwoord 5.
De gemeente is niet actief samen met deelnemers aan het zoeken naar een plek om de tegenprestatie te doen. Wel 
houdt de gemeente de contacten met organisaties, waar tegenprestaties gedaan kunnen worden warm, en wordt 
geïnvesteerd in dat netwerk. Daarnaast voert de uitvoerende afdeling volgens de reguliere werkwijze de gesprekken 
met de deelnemers. Die gaan ook in Coronatijd gewoon door. Mondjesmaat worden er nog wel mensen op een 
tegenprestatie geplaatst.

Vraag 6.
Wat heeft het college nodig om de doelstellingen uit het coalitieakkoord alsnog te halen?

Antwoord 6.
In het Coalitieakkoord Lef en Liefde is de doelstelling te lezen dat iedereen met een bijstandsuitkering een passende 
tegenprestatie doet. Begin 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening Tegenprestatie vastgesteld. In het 
raadsvoorstel is de doelgroep bepaald en een voorstel voor uitvoering van beleid in de bestuursperiode tot en met 
2022 gedaan. Vanwege de pandemie en de coronamaatregelen is de uitvoering opgeschort. Zodra er weer meer 
ruimte is om de tegenprestatie uit te voeren, gaat het college hiermee weer verder aan de slag. Op dat moment 
worden de doelstellingen voor de resterende bestuursperiode opnieuw bepaald.

Vraag 7.
Wanneer start het college weer met een actieve uitvoering van het beleid omtrent de tegenprestatie?

Antwoord 7.
Naar verwachting start het college vanaf 1 juli 2021 weer.

Vraag 8.
Wanneer denkt het college nieuwe mensen een kans te geven een tegenprestatie uit te gaan voeren?

Antwoord 8.
De voorbereidingen worden getroffen om hiermee vanaf 1 juli 2021 aan de slag te gaan.

Vraag 9.
Wanneer denkt het college de tegenprestatie breder te kunnen trekken dan alleen mensen die langdurig in de 
bijstand zitten?

Antwoord 9.
Dat is afhankelijk van capaciteit. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het direct bemiddelen van mensen, die 
bijvoorbeeld hun baan zijn verloren door de coronamaatregelen, naar werk, het afhandelen van de aanvragen voor 
bijstand, TOZO en TONK. Vóór 1 juli wordt de balans opgemaakt en wordt de aanpak voor de tweede helft van 2021 
geschetst.
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Vraag 10.
Hoeveel mensen denkt het college boven de doelstelling extra aan een baan en uit de bijstand te helpen?

Antwoord 10.
Een baan en uitstroom uit de bijstand is niet het eerste doel van de tegenprestatie, maar kan wel het gevolg zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,


