Het college van B&W
Van de gemeente Altena

Almkerk 13 april 2022

Betreft:
Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena

Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van uw verzoek om advies op 23 februari 2022 waarin
de betreffende beleidsregels worden aangegeven.
Wij hebben deze regels op 1 maart 2022 slechts beperkt in onze vergadering
kunnen bespreken. Na overleg met enkele leden van de BASDA hebben wij uw
verzoek in onze vergadering van 12 april 2022 opnieuw besproken.
De volgende kanttekeningen/opmerkingen achten wij relevant:
- BASDA heeft op zich begrip voor het feit dat een tegenprestatie kan worden
opgelegd.
- Uit onze informatie blijkt dat dit onderwerp zich nog erg in de opstartfase
bevindt. Het is ons nog niet duidelijk op welke wijze er uitvoering aan zal
worden gegeven. Daarnaast komt de verhouding in uren tegenprestatie
versus vrijwilligerswerk nogal gekunsteld over.
- De op te leggen maatregelen bij niet gemotiveerde uitkeringsgerechtigden zijn
naar ons idee onduidelijk.
- Ook vragen wij ons af of er voldoende plekken als tegenprestatie beschikbaar
zijn. De begeleiding van deze mensen komt bij de betreffende instantie te
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liggen. Dat dient de betreffende instantie heel duidelijk te weten. Wat is dan
nog de rol van de gemeente?
Daarnaast is voor ons niet duidelijk wat/of er iets wordt vrijgelaten wanneer
een persoon wat bijverdient naast de uitkering.
Wij vragen ons verder af of het wel stimuleert bij de tegenprestatie wanneer
de premie achteraf na 1 jaar wordt verstrekt. Met name voor de personen die
al langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering is een maandelijkse
tegemoetkoming een belangrijke drijfveer. Wij adviseren u om binnen de
uitvoering hier flexibel mee om te gaan en aan te sluiten bij de situatie van de
persoon. Dus geen strakke en formele benadering.
Er is een lijst toegevoegd met allerlei activiteiten. Wij begrijpen dat er geen
verdringing van reguliere werkzaamheden dient plaats te vinden. Voor
personen met een hoger opleidingsniveau menen wij dat de lijst niet volstaat.
Verder zijn wij benieuwd of er al onderzoek is verricht naar personen die in
het kader van de tegenprestatie aan het werk zijn en waar mogelijk tegenaan
is gelopen. Ons bereiken overigens signalen dat het nogal schort aan de
communicatie.
Wij adviseren u met een kleine groep aan te vangen en dit intensief te volgen
in plaats van iedereen ineens aan te schrijven.
Van de vorderingen worden wij graag periodiek op de hoogte gehouden.
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