
   
 

   
 

Van: VVD Hengelo 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hengelo 
Betreft: Aanvullende vragen invulling tegenprestatie 

 

Geachte college, 

Allereerst bedankt voor de antwoorden op onze schriftelijke vragen van  12 december 2019 over de 
invulling van de tegenprestatie in Hengelo. Uw antwoorden van 7 januari jl. hebben bij ons de 
volgende vragen opgeroepen. 
 
De VVD is het met het college eens dat de tegenprestatie niet moet leiden tot het verdrukken van 
arbeidsplaatsen of het tegengaan van een proces tot re-integratie. Wij zijn van mening dat de 
tegenprestatie ingezet moet worden als middel om wat terug te doen voor de samenleving en om 
ervoor te zorgen dat mensen blijven participeren en daardoor niet in een isolement komen. De VVD 
is echter niet van mening dat een taalcursus een middel is om wat terug te doen voor de 
samenleving, maar dat het een middel is om re-integratie te bevorderen. Daarom zien wij dat los van 
de tegenprestatie. 

 

1. In de beantwoording verwijst u naar het SCP rapport: ‘dat een verplichte tegenprestatie niet 
bijdraagt aan het vinden van werk. En dat was wel de bedoeling.’. 
Wij hebben in het rapport, waarnaar u verwijst, nergens een passage kunnen vinden waaruit 
wij dit kunnen concluderen. Graag zouden wij willen weten naar welke passage(s) u verwijst.1  
Aanvullend, in de verordening tegenprestatie is tevens opgenomen dat een tegenprestatie 
niet als re-integratie middel mag worden ingezet.  

2. In de beantwoording verwijst u bij vraag 4a naar een percentage van 75 procent dat op enige 
wijze een tegenprestatie zou leveren. Zou u dit kunnen differentiëren wat betreft de 4 
activiteiten die worden genoemd als tegenprestatie. 

3. Zijn er officiële sancties bij het niet uitvoeren van een tegenprestatie? 
a. Zo ja, wat zijn deze? 

i. Worden deze ook gehandhaafd? 
ii. Zijn er situaties geweest waarbij mensen een tegenprestatie geweigerd 

hebben? 
b. Zo nee, waarom niet? 

Wij kijken uit naar uw beantwoording. 
 
Met dank, 
 

Cynthia van der Zweth 
Mitchell Boers 
 

                                                           
1 https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participatiewet 
(geraadpleegd op 13 januari 2020) 
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