
Van: Erik Mulder 
Verzonden: maandag 11 februari 2019 17:15
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: FW: vraag in gemeenteraad van 15 januari

Beste collega’s,

In de raad van 15 januari heeft een raadslid (mevrouw Van Kuilenburg) een vraag gesteld over de 
tegenprestatie. Mevrouw van Kuilenburg wil weten wat tegenprestatie van Avres betekent. De 
voorzitter zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. 

Ik heb onderstaand antwoord afgestemd met wethouder Van Maanen. Willen jullie dit doorzetten naar 
de raad?

Het antwoord staat in de stukken van agendapunt 14 van de vergadering van 15 januari. 

In de Participatiewet is geregeld dat de gemeenteraad een verordening Tegenprestatie moet 
vaststellen. 

In deze verordening regelt de gemeente de tegenprestatie voor een inwoner met een 
bijstandsuitkering. De inwoner moet een tegenprestatie verrichten als de gemeente hierom vraagt. Bij 
een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van doorgaans 
beperkte duur en omvang. Het mag geen werk zijn waar iemand normaal gesproken voor wordt 
betaald. 

In de toelichting op de Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente West Betuwe staat het 
volgende:

“Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met 
arbeidsinschakeling. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd is vanaf de dag van melding gehouden naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
Participatiewet. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om naar vermogen door het 
college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, 
naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de 
arbeidsmarkt.”

Met vriendelijke groet,
Erik Mulder
Adviseur sociaal domein

0345 728714  Erik.Mulder@WestBetuwe.nl 
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
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