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Onderwerp: vragen in kader van (berichtgeving over) de Participatiewet 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Mensen die bijstand ontvangen zijn verplicht hiervoor een tegenprestatie te leveren. "In verordeningen 
moet vast gelegd worden op welke manier een tegenprestatie gevraagd wordt aan mensen die in 
aanmerking komen voor een bijstandsuitkering", aldus Staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de 
Tweede Kamer. Het is in het belang van deze mensen zelf om mee te doen aan de samenleving. 
Nuttige activiteiten helpen mensen nl. ook om een sociaal netwerk op te bouwen en regelmaat op te 
doen. 

De gemeente Houten heeft echter met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) afgesproken, dat 
bijstandsgerechtigden 'verleid' moeten worden voor een tegenprestatie en dat, ook in uiterste instantie, 
geen dwang wordt toegepast. 

De SGP en VVD in Houten hebben daarom de volgende vragen: 
- Hoe is de praktijk van de tegenprestatie op dit moment bij de WIL: wordt er standaard een 
tegenprestatie verlangd? 
- Heeft WIL inzicht in de naleving hiervan? 

SGP en W D willen daarnaast ook nog enkele vragen stellen over de uitvoering van de banenafspraak 
uit het sociaal akkoord, nl. het creëren van 125.000 extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, waarvan 25.000 bij de overheid. Landelijk krijgen wij berichten dat zich grote 
problemen voordoen bij de uitvoer hiervan. 

Onze vragen: 
- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het creëren van arbeidsplaatsen voor werknemers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er tot nu toe gecreëerd ten opzichte van 
de doelstelling? 
- Zijn er in Houten/ Lekstroom ook problemen bij de uitvoer van de Participatiewet? 
- Zo ja, wat doet de gemeente Houten samen met de WIL om deze problemen aan te pakken? 

Ondertekening en naam indiener(s): 
Marcel Dagniaux, VVD 
Pascal Ooms, SGP 


