
Tijdens het Politiek Forum van 16 januari is door wethouder Olaf McDaniel toegezegd dat enkele 
technische vragen schriftelijk worden beantwoord. Hieronder volgen de antwoorden op de vragen 
die Werk en Inkomen betreffen. 
  

1.       Hebben inburgeraars sollicitatieplicht? 
Antwoord: De gemeente kan iemand met een bijstandsuitkering vrijstellen van de arbeidsplicht. Dit 
betekent dat iemand geen werk hoeft te zoeken of te aanvaarden en zich niet hoeft in te schrijven 
bij het UWV Werkbedrijf. O.a. aan uitkeringsgerechtigden, die een verplicht inburgeringsprogramma 
volgen op grond van de Wet inburgering kan deze vrijstelling gegeven worden. De duur van de 
ontheffing geldt dan voor de looptijd van het inburgeringsprogramma. Gezien de veelal 
onvoldoende taalvaardigheid zijn inburgeraars  (in principe) gedurende de looptijd van het 
inburgeringstraject vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 
Hoe korter iemand een uitkering heeft, hoe groter de kans is om werk te vinden. Daarom moet 
iedereen met een uitkering er alles aan doen om werk te vinden en om werk te houden. Om die 
reden volgen vergunninghouders (asielgerechtigden met een verblijfsvergunning) die sinds eind 
2015 in de gemeente Leiderdorp zijn gehuisvest naast het verlichte inburgeringsprogramma, ook 
een ondersteuningsprogramma bij Project JA Statushouders (JAS). Dit is een intensief programma 
voor iedere volwassen statushouder met een bijstandsuitkering en is niet vrijblijvend. We 
ondersteunen met dit programma duurzame integratie in de Nederlandse samenleving, we 
stimuleren participatie en beogen een snelle inburgering. De bedoeling van het project is dat aan het 
eind van het programma de vergunninghouder klaar is voor de arbeidsmarkt.  
  

2.       Hoe staat het met de tegenprestatie? 
Antwoord: Sinds de invoering van de Participatiewet is de tegenprestatie niet langer vrijblijvend. 
Klanten krijgen vanaf 2015 de gelegenheid om zelfstandig invulling te geven aan de tegenprestatie. 
Wie daar niet toe in staat is, kan een beroep doen op de gemeente. In opdracht van de gemeente 
houdt iDOE het aanbod bij van vrijwilligerswerk in Leiderdorp en bemiddelen zij naar dit aanbod 
voor klanten die niet zelfstandig invulling weten te geven aan de tegenprestatie. In 2016 zijn Klant In 
Beeld-gesprekken voorgezet om re-integratie en sociale activering van mensen die lang in de 
uitkering zitten weer op te pakken. Uit deze gesprekken kunnen we onder andere opmaken in 
hoeverre iemand invulling geeft aan de tegenprestatie. Bij de tegenprestatie is altijd sprake van 
maatwerk, waarbij we rekening houden met de persoonlijke situatie en mogelijkheden. Het 
deelnemen aan een re-integratietraject heeft altijd voorrang boven de tegenprestatie. Vrijgesteld 
zijn o.a. mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, alleenstaande ouders met 
ontheffing van de arbeidsverplichting en mensen die mantelzorg verlenen. Alleen als mensen 
weigeren invulling te geven aan de tegenprestatie leggen we een verplichte tegenprestatie op. 
  
U kunt informatie over de stand van zaken met betrekking tot de tegenprestatie terugvinden in de 
kwartaalstatistiek Werk en Inkomen, die elk kwartaal aan de raad wordt aangeboden. In de meest 
recente rapportage over het derde kwartaal van 2016 staat o.a. het volgende genoemd: 

         Er is afgelopen maanden een grote inhaalslag geweest ten aanzien van de Klant in Beeld-
gesprekken. Eind van het 3e kwartaal is 95,8 % van het totaal aantal klanten gesproken. 

         Het aantal klanten dat vrijwilligerswerk (13.3%) doet stijgt nog steeds geleidelijk, net als het aantal 
klanten dat maatschappelijk actief is (62.3%). 

         Er zijn tot nu toe geen verplichte tegenprestaties opgelegd. 
  
Eind februari ontvangt u de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2016. 

 


