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Wij stellen voor: 

 

1. De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAZ en IOAW 

Hillegom 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 

tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek 2017. 

 

 

 

 

 

Inleiding 

De ISD Bollenstreek heeft aanpassingen aangebracht in de Verordening tegenprestatie 

naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 om knelpunten die 

de uitvoering heeft ervaren op te lossen. Aanpassing is ook noodzakelijk als gevolg van 

de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout.  

 

 

 

Bestaand kader en context 

Heeft iemand een bijstandsuitkering, dan moet hij of zij een maatschappelijk nuttige 

activiteit als tegenprestatie verrichten(art.9 lid 1 sub c van de Participatiewet).  De 

gemeente moet daarover regels opstellen in een verordening (art. 7 lid 1 sub c van de 

Participatiewet).  
 

 
 

 

 

Beoogd effect 

Kansarme bijstandsgerechtigden die niet of nauwelijks in staat zijn een tegenprestatie te 

leveren krijgen nu een ontheffing. We willen hen de kans bieden zich te ontplooien en 

maatschappelijk actief te zijn.   

 



 

 

Argumenten 

Argumenten om de Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatie, IOAW en 

IOAZ Hillegom 2019 vast te stellen: 

1. 1. de huidige verordening is niet mee actueel als gevolg van de fusie van Noordwijk en 

Noordwijkerhout; 

1.2. de nieuwe verordening biedt duidelijkheid aan de burger, meer mogelijkheden voor 

maatwerk en vergemakkelijkt de uitvoering door de ISD Bollenstreek;  

 1.2.1. de inhoud van de tegenprestatie is omschreven in een nieuw artikel 2; 

 1.2.2. de doelgroep is uitgebreid zodat ook kansarme bijstandsgerechtigden die 

korter dan 2 jaar een uitkering hebben in aanmerking kunnen komen; 

 1.2.3. de definitie is verruimd zodat het opheffen van belemmeringen die de uitvoering 

van een tegenprestatie belemmeren ook onder de definitie vallen; 

 1.2.4. de ISD Bollenstreek voert één gelijkluidende verordening van de 4 deelnemende 

gemeenten uit in plaats van de huidige 2.  

 

 

 

Kanttekeningen 

Kanttekening bij argument 1.2.1. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van 

werknemers en oneerlijke concurrentie.  

Dit wordt voorkomen door de definitie van de tegenprestatie in artikel 2 waarin de 

tegenprestatie als volgt is ingevuld:  

a. het verrichten van vrijwilligerswerk; 

b. het leveren van mantelzorg; 

c. overige maatschappelijke nuttige onbeloonde activiteiten; 

d. het werken aan persoonlijke problemen dan wel belemmeringen met als doel invulling 

kunnen geven aan een van de hiervoor genoemde vormen van tegenprestatie. 

Ook heeft het DB van de ISD Bollenstreek criteria opgesteld (zie bijlage 2 van de notitie 

van de ISD). De activiteit moet maatschappelijk nuttig, onbeloond en additioneel zijn. 

Additioneel wil zeggen iets extra's waar normaal gesproken geen reguliere werknemers 

voor te vinden zijn.  

 

 
Financiële consequenties 

De uitvoering van de tegenprestatie is een wettelijke taak die de ISD uitvoert en waarvan 

de kosten integraal onderdeel uitmaken van de begroting van de ISD. Aan het voorstel 

zitten geen financiële consequenties.  

 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De ISD voert de tegenprestatie uit met 2 fte. 

De cliëntenraad heeft advies uitgebracht. Dit advies is bijgesloten als bijlage 3 in de 

notitie van de ISD.  

 

 

Duurzaamheid 

Uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen met als uitgangspunt wederkerigheid en 

ontplooiing, motiveren en activeren van mensen die langdurig een uitkering ontvangen, 

draagt bij aan hun welbevinden. 

 

 



Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel wordt eveneens geagendeerd in de raden van Lisse en Teylingen.  

 

 

Urgentie 

     Vaststellen van de Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW 

en IOAZ Hillegom 2019 is noodzakelijk vanwege de fusie van Noordwijk en 

Noordwijkerhout. 

 
Evaluatie 

Evaluatie vindt plaats 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening.  

 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Hillegom 201g 

2. Aanbiedingsbrief en notitie ISD Bollenstreek aan Dagelijks Bestuur 
 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
 

 
 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 23 april 2019 met als onderwerp vaststellen verordening 

tegenprestatie naar vermogen Hillegom 2019,  

 

gelet op de Participatiewet art. 7 lid 1 sub c, 

 

 

besluit: 

 

1. De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Hillegom 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 

tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 

2017. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


