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Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

Wij gaan verhuizen! Vanaf 3 februari is ons bezoekadres 
Burgemeester van der Dussenplein 1. 

Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Door de fractie van de VVD zijn aanvullende raadsvragen over de uitvoering van de tegenprestatie 
gesteld. Hieronder geven wij antwoord op deze aanvullende vragen. 

 
Inleidende tekst bij de vragen van de indieners 
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. 

 

Vraag 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.  

 

Antwoord 

Het betreft een citaat van de directeur van het SCP, Kim Putters. Deze uitspraak heeft Kim Putters 

in het televisieprogramma Nieuwsuur gedaan naar aanleiding van het recente voorstel over het 

‘niet vrijblijvend passend aanbod’2. Het klopt dus dat dit citaat niet is terug te vinden in het SCP-

rapport. Echter staat in verschillende delen van het SCP-rapport aangegeven dat er geen bewijs is 

gevonden dat het opleggen van verplichtingen – zoals de Taaleis en Tegenprestatie - een bijdrage 

levert aan de uitstroom uit de bijstandsuitkering. Wij verwijzen onder andere naar de samenvatting 

en de pagina’s 246 en 247 van het rapport.   

 

 

                                                
1 https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participatiewet 
(geraadpleegd op 13 januari 2020) 
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2311467-scp-directeur-verplichte-tegenprestatie-haalt-mensen-niet-uit-
bijstand.html 
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Vraag 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 vier activiteiten die 

worden genoemd als tegenprestatie. 

 

Antwoord 

De genoemde vier activiteiten betroffen enkele voorbeelden van een vorm van tegenprestatie en 

waren niet uitputtend. Gezamenlijk tellen de vier genoemde categorieën daardoor niet op tot de 

genoemde 75 procent. Hieronder staan de percentages voor de vier categorieën aangegeven: 

 Vrijwilligerswerk (10%)                       

 Sociale activering (6%)                                             

 Activiteiten gericht op inburgering (8%)           

 Mantelzorg (1%) 

 

Het overige deel bestaat uit de groep die op enige wijze bezig is te re-integreren (25%) en een 

groep die nog niet valt in te delen in één van de categorieën (25%), omdat er net een intake heeft 

plaatsgevonden of een wisseling van traject plaatsvindt.   

 

Wij willen u graag meegeven dat het uitkeringsbestand dynamisch is en de weergegeven gegevens 

een momentopname zijn. Er vindt altijd in- en uitstroom plaats en zijn er altijd grensgevallen 

tussen de verschillende categorieën.  

 

Vraag 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? 

Antwoord 

Wij beantwoorden de vragen 3a en 3b gezamenlijk.  

In de beantwoording van de vorige vragen hebben wij aangegeven dat wij conform het 

coalitieprogramma het belangrijk vinden dat alle mensen meedoen. Daar zetten wij ook op in. Net 

als staatssecretaris Van Ark spreken wij over het bieden van een passend aanbod. Wij proberen 

alle bijstandsgerechtigden een passend aanbod te doen, waarbij altijd gestreefd wordt naar zo snel 

mogelijke re-integratie richting de arbeidsmarkt. Indien iemand niet of onvoldoende meewerkt aan 

zijn of haar herstel of re-integratie verlaagt het college – conform de afstemmingsverordening - de 

uitkering.  

 

Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


