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Onderwerp 
Schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde over de Participatiewet. 

Geachte heren, 

Op 3 maart 2016 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde over de Participatiewet. 

Uitvoering tegenprestatie 

Vraag 1. Hoe is de praktijk van de tegenprestatie op dit moment bij de WIL: wordt er standaard 
een tegenprestatie verlangd? 

Antwoord: 
Van een klant wordt in principe verwacht dat deze een tegenprestatie levert, waarbij voor een aantal 
groepen

1 1 1 een (wettelijke) vrijstelling geldt. Voor de overige klanten wordt na het poort- en schouw 
proces

 [ 2 ] het onderwerp tegenprestatie met de klant besproken. Hierbij wordt vastgesteld of de klant 
reeds een activiteit verricht die als tegenprestatie kan worden betiteld. Het gaat om vrijwilligerswerk, 
mantelzorg of re-integratieactiviteiten met een vrijwilligerscomponent. 
Als de klant nog niet dergelijke activiteiten verricht wordt met de klant de tegenprestatie besproken. 
De klant krijgt 6 maanden de tijd om met een voorstel voor een tegenprestatie te komen. Hierbij 
faciliteert WIL de klant en wijst actief op de verschillende mogelijkheden. 
Als na 6 maanden blijkt dat de klant er (nog) niet in geslaagd is om zelf in de tegenprestatie te 
voorzien, dan wordt samen met de werkcoach een traject uitgezet om de klant alsnog een 
tegenprestatie uit te laten voeren. 

Er wordt dus standaard een tegenprestatie verlangd van de klant, tenzij één van de genoemde 
uitzonderingen geldt. 

Vraag 2. Heeft WIL inzicht in de naleving hiervan? 

Antwoord: 
Ja, de tegenprestatie is direct na het poort- en schouwproces onderwerp van gesprek met de klant en 
wordt na 6 maanden ook gemonitord door de werkcoach en zo nodig verder ingevuld met een traject. 

1 J Klantgroep 4, alleenstaande ouders met een ontheffing van de arbeidsplicht en mantelzorgers. 
[ 2 ] Definitie poort- en schouwperiode: intensieve en kortdurende periode waarin het recht op bijstand wordt 
beoordeeld en een goed beeld ontstaat van het meest passende ondersteuningsaanbod voor een belanghebbende 
binnen W I L 
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Uit onze gegevens blijkt voor 18 klanten dat er uiteindelijk ondersteuning wordt ingezet bij het invullen 
van de tegenprestatie. 

Uitvoering Banenafspraak 
De werkzaamheden voor de realisatie van de banenafspraak voor de Lekstroomgemeenten worden 
binnen de arbeidsmarktregio Midden Utrecht uitgevoerd. 

Vraag 3. A. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het creëren van arbeidsplaatsen voor 
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

Antwoord: 
De cijfers voor de voortgang van de banenafspraak zijn slechts op arbeidsmarktniveau bekend en niet 
uitgesplitst per gemeente. 
Tot eind december 2015 zijn er 565 mensen uit de doelgroep op een baan geplaatst. Hierbij moet 
bedacht worden dat dit het aantal plaatsingen betreft. Voor de banenafspraak wordt gerekend in 
banen van 25,5 uur. 
De regionale monitor voortgang banenafspraak maakt niet zichtbaar hoeveel banen er verdwenen 
zijn. Het aantal plaatsingen zal dus afwijken van de ontwikkeling van het aantal banen. 

Eind februari 2016 heeft het UWV een trendrapportage gepubliceerd waarin voortgang van de 
banenafspraak tot en met het derde kwartaal 2015 wordt beschreven. Deze trendrapportage is 
uitgewerkt naar het arbeidsmarktregio niveau voor Midden Utrecht. 
Doel is om voor eind 2016 1.145 extra banen van 25,5 uur) te creëren. De extra inspanningen in 2015 
hebben geholpen. In de eerste drie kwartalen van 2015 zijn er 3 keer zoveel banen gerealiseerd als in 
de periode 2013 - 2014. Er zijn momenteel 429 extra banen gerealiseerd, zodat er nog 716 banen 
gerealiseerd moeten worden. 
Hierbij passen twee opmerkingen. De cijfers worden door het UWV per kwartaal aangeleverd, 4 
maanden na afloop van het kwartaal. De cijfers over het vierde kwartaal worden dus voor 1 mei 
verwacht. Daarnaast is in dit aantal het aantal wsw-detacheringen nog niet meegeteld. Dit kan een 
positieve of een negatieve invloed hebben. 

Vraag 3 B Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er tot nu toe gecreëerd ten opzichte van de 
doelstelling? 

Antwoord: 
De regionale doelstelling is het creëren van 1145 nieuwe banen voor 1 januari 2017. Er zijn 
momenteel 429 extra banen gerealiseerd, zodat er nog 716 banen gerealiseerd moeten worden. 

Vraag 4. Zijn er in Houten/ Lekstroom ook problemen bij de uitvoer van de Participatiewet?. 

Antwoord: 
Ook WIL loopt tegen de grenzen van de Participatiewet aan en moet constateren dat er sprake is van 
neveneffecten die bij invoering van de wet niet voorzien waren. Daar is landelijk oog voor, getuige de 
voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet. Op die wijzigingen mag vooruit gelopen worden. Op 
die manier beoogt het Rijk het voor de uitvoeringspraktijk makkelijker te maken. De wijzigingen 
betreffen: 

» het zonder beoordeling opnemen van leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs in het doelgroepregister banenafspraak; 

» het mogelijk maken van forfaitaire loonkostensubsidie in de eerste 6 maanden 
van het dienstverband; 

» het mogelijk maken van flexibele termijnen voor de loonwaardemeting; 
» het mogelijk maken van loonkostensubsidie voor jongeren die al werken. 

Vraag 5. Zo ja, wat doet de gemeente Houten samen met de WIL om deze problemen aan te 
pakken? 

Antwoord: 
De gemeente Houten is in haar rol als werkgever, met WIL een pilot is gestart. Doel van de pilot is om 
inwoners te laten participeren op de arbeidsmarkt. Houten wil het goede voorbeeld geven en mensen 
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met een beperking een kans geven op de arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht in hoeverre er 
werkzaamheden gedaan zouden moeten worden, maar waar niemand zich mee bezighoudt en die 
mogelijk uitgevoerd kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking. Deze werkwijze wordt 
aangeduid als jobcreation. 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Houten heeft in dit kader op drie afdelingen een 
'werkgeversscan' uit laten voeren door het UW. Uit een werkgeversscan blijkt waar welke taken zich 
lenen voor een garantiebaan. 
Ook UW bedrijven is betrokken bij deze pilot. Zij beoordelen de mogelijkheden en voeren dus samen 
met de gemeente de jobcreation uit. WIL draagt vervolgens zorg dat de juiste kandidaten 
voorgedragen worden. Hiertoe neemt de accountmanager van het Werkgeversservicepunt van WIL 
deel aan de pilot. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de 
banenafspraak.Verder is het goed om te vermelden dat WIL actief deelneemt aan het werkbedrijf van 
de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, de Utrechtse Werktafel genoemd. Daar wordt in samenwerking 
met werkgevers-, werknemersorganisaties, MKB en met UWV gestreefd naar de realisatie van 1.145 
banen. Hiervoor wordt een breed palet aan instrumenten ingezet. Zo is in mei 2015 de campagne 
'Allen talent telt' en is op initiatief van werkgevers ondersteund door de Utrechtse Werktafel 
'Onbeperkt aan de slag' opgezet en ingericht, https://utrechtmidden.onbeperktaandeslag.nl/ is een 

platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Andere activiteiten worden in 
samenhang met het Actieplan Jeugdwerkloosheid en met inzet van Europese subsidie verder 
vormgegeven 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw C.H.T. Jansens via telefoonnummer 
(030) - 6 3 92 611. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris 

rt.S. aen bieman W.M. de Jong 

Bijlage(n): geen 
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