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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  RVS notitie en verordening 

tegenprestatie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De notitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen, en daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten: 
a. de wijze waarop in Leiderdorp de tegenprestatie wordt opgelegd is maatwerk; 
b. een tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht; 
c. bij het opleggen van de tegenprestatie wordt rekening gehouden met individuele 

omstandigheden, persoonlijke wensen en kwaliteiten; 
d. bij het opleggen van een tegenprestatie wordt rekening gehouden met het gegeven 

of de persoon behorende tot de doelgroep reeds maatschappelijke activiteiten, 
vrijwilligerswerk of re-integratie-activiteiten verricht; 

e. de duur en omvang van een tegenprestatie bedraagt in beginsel 8 tot 16 uur per 
week of 34 tot 68 uur per maand, gedurende drie maanden en bedraagt qua 
omvang nadrukkelijk minder dan 32 uur per week; deze richtlijn is niet beperkend: 
een substantiëlere of geringere invulling is mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke 
situatie van de belanghebbende; 

f.     een tegenprestatie kan binnen een periode van 12 maanden slechts eenmaal 
worden opgelegd; 

g. een tegenprestatie wordt niet opgedragen aan personen die mantelzorg verrichten; 
h. het college legt in elk geval geen tegenprestatie op aan: 

- personen die op grond van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zijn 
ontheven van de arbeids- en re-integratieplicht; 

- alleenstaande ouders die op grond van artikel 9a WWB op eigen verzoek 
ontheffing van de arbeidsverplichting hebben; 

2. De verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 juli 2014 aanvaardde de Eerste Kamer de Invoeringswet Participatiewet, die 

op 1 januari 2015 in werking treedt. De Participatiewet wijzigt en harmoniseert de 

Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), plus enige andere 

wetten, gericht op bevordering van de deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen 

met arbeidsvermogen. Vanaf dezelfde datum verandert de naam van de WWB in 

Participatiewet.  
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De wet Maatregelen WWB – oorspronkelijk een separaat wetsvoorstel met een 

eigen tijdspad, los van de Participatiewet – treedt eveneens per 1 januari 2015 in 

werking. De wet wijzigt de huidige WWB en heeft gevolgen voor de gemeentelijke 

verordeningen. Eén van deze wijzigingen betreft de verplichting tot het opleggen 

van een tegenprestatie. Hieruit vloeit de plicht voort om gemeentelijk beleid voor de 

tegenprestatie in te vullen en een verordening Tegenprestatie op te stellen, die in 

ieder geval regels stelt met betrekking tot de duur, omvang en inhoud van de 

tegenprestatie. In de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn 

eensluidende bepalingen opgenomen. De notitie en verordening hebben derhalve 

betrekking op alle drie de doelgroepen (WWB/Participatiewet, IOAW en IOAZ). 

 

Op de tegenprestatie is het begrip wederkerigheid van toepassing. De 

tegenprestatie is primair gericht op participatie en niet op arbeidsinschakeling. Zij 

mag de re-integratie ook niet in de weg staan, maar biedt vanzelfsprekend wel de 

mogelijkheid tot (maatschappelijke) participatie, het opbouwen van een sociaal 

netwerk, het verkrijgen van structuur en het opdoen van (arbeids)ritme. Daardoor 

kan zij indirect de kansen op het vinden van werk vergroten. 

 

 Invulling van de tegenprestatie 

Bij het opstellen van beleidskader en verordening is nauw samengewerkt met de 

gemeenten binnen de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). In lijn 

met de visie op het sociaal domein van de gemeente Leiderdorp beschouwen we de 

concrete invulling van de tegenprestatie als maatwerk, waarbij het benutten van de 

eigen mogelijkheden van mensen en wat zij naar vermogen aankunnen als 

uitgangspunten gelden. Er  wordt rekening gehouden met de individuele 

omstandigheden van de persoon, zoals gezondheid, zorgtaken (o.a. voor kinderen 

of mantelzorg), de thuissituatie, et cetera. De belanghebbenden hebben daarbij 

ruimte om de tegenprestatie zelf vorm te geven, binnen de wettelijke kaders en de 

gemeentelijke uitgangspunten. Het moet gaan om maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden die zich dienen te onderscheiden van werkzaamheden binnen de 

reguliere arbeidsmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat de tegenprestatie niet 

mag leiden tot verdringing van arbeid.  
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Om voornoemde redenen stellen we voor de invulling van de tegenprestatie in 

omvang en duur te beperken tot in beginsel 8 tot 16 uur per week of 34 tot 68 uur 

per maand, gedurende 3 maanden. Daarmee wijken we overigens af van de 

gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude, die alle uitgaan van 8 uur per 

week of 34 uur per maand, gedurende 3 maanden. De omvang dient overigens 

duidelijk minder dan 32 uur per week te zijn. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Per 1 januari 2012 beschikken gemeenten binnen de WWB over de mogelijkheid 

om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten een tegenprestatie te leveren.  

Hoewel de Inspectie SZW in 2013 constateerde dat gemeenten in toenemende 

mate gebruik maken van het inzetten van dit instrument, koos het kabinet er 

aanvankelijk voor de keuzemogelijkheden om te zetten in uniforme verplichtingen. 

De verplichte tegenprestatie in deze vorm was evenwel een brug te ver voor 

gemeenten. Voor de organisatie van maatschappelijk nuttige activiteiten, de 

begeleiding en ondersteuning van mensen en de controle en handhaving van de 

tegenprestatie is veel meer menskracht nodig dan waar gemeenten nu over 

beschikken. In overleg met de VNG is het wetsvoorstel derhalve aangepast. De 

verplichting blijft, maar gemeenten krijgen ruimte om binnen de gestelde kaders zelf 

beleid te ontwikkelen en daarin keuzes te maken rondom het verrichten van een 

tegenprestatie. Het is daardoor mogelijk maatwerk te leveren, waarbij rekening 

wordt gehouden met de individuele situatie van klanten.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Als gevolg van onder meer maatschappelijke en demografische factoren is bij 

maatschappelijke, culturele, sport- en zorginstellingen in toenemende mate 

behoefte aan mensen die op vrijwillige basis activiteiten en diensten verrichten. Dat 

kan variëren van bestuurswerk, tot het verrichten van klussen, koffie schenken of 

wandelen met zorgbehoevenden. Een deel van die behoefte kan worden ingevuld 

door mensen in het kader van de tegenprestatie. Het zal de opgave zijn om deze 

groepen op een bij voorkeur zo vrijwillig mogelijke basis met elkaar te verbinden. 
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2 Beoogd effect 

Het bieden van het beleidskader ten aanzien van de (uitvoering van de) tegenprestatie, 

inclusief gemeentelijke uitgangspunten en regels, en dit conform de wettelijke verplichting 

bij verordening vast te stellen vóór de ingangsdatum van 1 januari 2015. 

 
3 Argumenten 

1.1 en 2-1 Betreft wettelijke verplichting 

Artikel 9, eerste lid, onderdeel c wet Maatregelen WWB betreft de verplichting tot het 

opleggen van een tegenprestatie. In de IOAW en IOAZ zijn soortgelijke bepalingen 

opgenomen (in beide wetten artikel 37, eerste lid, onderdeel f). Hieruit vloeit de plicht voort 

om gemeentelijk beleid voor de tegenprestatie in te vullen en een verordening 

tegenprestatie op te stellen, die in ieder geval regels stelt met betrekking tot de duur, 

omvang en inhoud van de tegenprestatie. Hoewel de mogelijkheid bestaat om voor de 

IOAW en IOAZ aparte verordeningen op te stellen, is gekozen voor één verordening die op 

alle drie de doelgroepen van toepassing is. 

 

1-2 en 2-2 Biedt helderheid voor klanten 

Door het vastleggen van de gemeentelijke uitgangspunten, keuzes en regels in beleid en 

verordening krijgen klanten met een bijstandsuitkering, van wie een tegenprestatie wordt 

gevraagd, helderheid over inhoud, mogelijkheden, werkwijze, rechten en plichten.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de notitie Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 en 

de concept verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 vast voor 

inspraak. Binnen de inspraakperiode (van 23 juli tot en met 2 september 2014) zijn, anders 

dan in Leiden, geen inspraakreacties ontvangen. In Leiden hebben de Adviesraad Werk en 

Inkomen Leiden-Leiderdorp en de Stichting ZON een reactie ingediend. De Adviesraad 

heeft naderhand verzocht om de aan de gemeente Leiden gestuurde reactie inhoudelijk 

ook in Leiderdorp mee te nemen. Gezien de samenwerking en afstemming tussen beide 
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gemeenten lag dat sowieso al voor de hand. Beide inspraakreacties geven overigens geen 

aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van de notitie en/of de verordening. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Het nieuwe beleid en de verordening worden binnen de bestaande financiële, personele 

en organisatorische kaders uitgevoerd.  

 

8 Evaluatie 

In het derde kwartaal van 2016 zal, gelijk aan het beleidsplan Participatiewet, een eerste 

evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de uitgangspunten tegenprestatie. De onderdelen 

die hierin terugkomen zijn: effecten van het beleid, ervaringen van de klanten, ervaringen 

van maatschappelijke organisaties, overzicht knelpunten en getroffen maatregelen. De 

uitkomst van de evaluatie zal naar verwachting het vierde kwartaal 2016 kunnen worden 

opgeleverd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. notitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 
    2. inspraakreactie Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp aan de 

gemeente Leiden 


