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Onderwerp:  Tegenprestatie naar vermogen 

 
Gevraagd besluit: 
De Notitie Tegenprestatie naar vermogen vast te stellen 
 
 
 
Publiekssamenvatting 
In de vergadering van de gemeenteraad van 14 mei 2012 is een motie van TROTS aangenomen. In deze motie 
wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om beleid uit te werken voor de invulling van 
de tegenprestatie naar vermogen. Met de vaststelling door de raad van de Notitie Tegenprestatie naar 
vermogen wordt de motie van TROTS uitgevoerd. Hiermee kunnen uitkeringsgerechtigden iets terug voor de 
Helderse samenleving door het uitvoeren van maatschappelijk nuttige activiteiten. 
 
 
Inleiding 
In de vergadering van de gemeenteraad van 14 mei 2012 is een motie van TROTS aangenomen. In deze motie 
wordt het college opgedragen om voor 1 september 2012 beleid uit te werken voor de invulling van de 
tegenprestatie naar vermogen. Met de vaststelling door de raad van de Notitie Tegenprestatie naar vermogen 
wordt de motie van TROTS uitgevoerd. 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met het vaststellen van de Notitie Tegenprestatie naar vermogen krijgt het college van burgemeester en 
wethouders de mogelijkheid om aan mensen met een uitkering een tegenprestatie te vragen. Op deze wijze 
doen zij dan iets terug voor de Helderse samenleving. 
 
 
Kader  Op 14 mei 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van de fractie van TROTS over de 

tegenprestatie naar vermogen. In deze motie is aan het college opgedragen om beleid uit te werken 
zodat invulling wordt gegeven aan de tegenprestatie naar vermogen.  Het college van burgemeester en wethouders heeft een wettelijke bevoegdheid gekregen om een 
tegenprestatie te vragen. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 9 “Plicht tot arbeidsinschakeling en 
tegenprestatie” van de WWB, artikel 37 “Rechten en plichten” van de IOAW en de IOAZ. De 
tegenprestatie is nader uitgewerkt in artikel 9 lid c WWB, artikel 37 lid f IOAW en artikel 37 lid f IOAZ: 

 
 
Argumenten 
Door beleid te ontwikkelen met betrekking tot de tegenprestatie maakt het college het mogelijk dat 
uitkeringsgerechtigden zich verder kunnen ontwikkelen. De tegenprestatie kan een voorbereiding zijn op de 
eerste stap richting de reguliere arbeidsmarkt. Ook de samenleving heeft baat bij de tegenprestatie. Met de 
tegenprestatie worden immers maatschappelijk nuttige activiteiten uitgevoerd die anders niet zouden worden 
gedaan. Op deze wijze wordt een win-win situatie gecreëerd. 
 
Aan de tegenprestatie naar vermogen is een aantal risico’s voor de gemeente verbonden. Deze risico’s zijn 
benoemd in de Notitie Tegenprestatie naar vermogen. Ondanks de risico’s wordt voorgesteld om invulling te 
geven aan de tegenprestatie. Gezien de risico’s is het van belang dat eenduidige regels worden opgesteld om 
een juiste uitvoering van de tegenprestatie te borgen. 
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In het voorjaar is aan ongeveer 400 organisaties gevraagd of zij vrijwilligerswerk hebben dat zou kunnen 
worden verricht door een uitkeringsgerechtigde. Onderzocht wordt of hier activiteiten tussen zitten die voldoen 
aan de kenmerken van de tegenprestatie. Zo wordt alvast ervaring opgedaan met de tegenprestatie die in het 
vervolg wordt gebruikt voor de verdere invulling en het opstellen van regels voor de uitvoering. 
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Er wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke bevoegdheid. 
 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit advies. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de 
financiële kaders. 
 
 
Communicatie 
Via de reguliere procedure 
 
 
Realisatie 
Na besluitvorming door de raad wordt uitvoering gegeven aan de notitie 
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