
 
 
Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 
Status tegenprestatie bijstandsuitkering.  
 
De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. In deze wet is geregeld dat 
uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten verrichten áls het college van burgemeester en 
wethouders dit heeft opgedragen. Gemeenten hebben namelijk een verplichting om deze 
tegenprestatie op te dragen. De raad van Langedijk heeft daarvoor een verordening vastgesteld.    
 
De regering was blijkens de memorie van toelichting van oordeel dat de tegenprestatie voor de 
uitkeringsgerechtigde een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om een 
sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn ook noodzakelijke voorwaarden 
om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, aldus diezelfde toelichting. 
 
De VVD fractie Langedijk is het met dit oordeel helemaal eens en is daarom benieuwd wat de 
status is van de tegenprestatie naar vermogen in de gemeente Langedijk.  
 
Vragen: 
1: Kunt u inzichtelijk maken hoeveel inwoners een bijstandsuitkering ontvangen uitgesplist over de 
volgende jaren 2015, 2016, 2017? 
 
2: Kunt u aangeven welke categorieën worden onderscheiden voor het leveren van een 
tegenprestatie en hoe die opbouw is gelet op de aantallen in vraag 1? 
 
3: Hoeveel keer is een tegenprestatie geleverd? 
 
4: Hoe heeft het college vorm gegeven aan de tegenprestatie en vindt zij dat deze uitvoering 
effectief is, gelet op de doelstellingen zoals in het rijksbeleid is geformuleerd? 
 
5: Wanneer een uitkeringsgerechtigde wel in aanmerking komt voor het leveren van een 
tegenprestatie maar deze niet daadwerkelijk verricht, heeft het college hiervan dan de reden 
inzichtelijk?  
 
6: Welke maatregelen zet het college in bij het niet leveren van een tegenprestatie en kunt u dit 
inzichtelijk maken in aantallen over de jaren 2015, 2016 en 2017? 
 
7:  Bent u bekend met het Rotterdamse Plan van Aanpak Tegenprestatie 2015-2018 en het   
Onderzoek en Business Intelligence ingesteld naar de effecten daarvan in 2017 (zie bijlagen)? 
Onderschrijft u de positieve effecten zoals in het rapport en onderzoek vermeld en zo ja wanneer 
en hoe bent u van plan om de raad eventueel toepasbare aanbevelingen in nieuw beleid aan te 
bieden? 
 
De VVD fractie verzoekt schriftelijke beantwoording van de vragen. 
Met vriendelijke groet, VVD fractie Langedijk     08 maart 2018 


