AMENDEMENT

Onderwerp: Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Weert 2015
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 22 december 2014
Overwegende dat:
•
•
•

•
•
•
•
•

In het voorstel vermeld staat dat de Participatiewet de gemeenteraad de
verplichting oplegt om bij verordening regels vast te stellen over het opdragen
van een tegenprestatie.
De tegenprestatie een verplichting is, gekoppeld aan het recht op uitkering en
gebaseerd op het principe van wederkerigheid: iedereen die een uitkering
ontvangt, dient iets terug te doen voor de samenleving.
In de uitgangspuntennotitie is opgenomen dat we bij de invoering van
tegenprestatie het uitvoeren van zowel vrijwilligerswerk als maatschappelijke
participatie willen stimuleren boven het opdragen van een verplichte dwingende
tegenprestatie.
Het uitvoeren van vrijwilligerswerk van groot belang is en gezien kan worden als
een tegenprestatie omdat mensen met een uitkering op deze manier iets terug
doen voor de samenleving.
Er daarom actief moet worden ingezet op het vinden van vrijwilligerswerk.
In de verordening alleen vermeld staat dat het college de belanghebbende de
gelegenheid geeft om zelf op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk.
Hieruit niet de ambitie spreekt om hier vol op in te zetten en de belanghebbende
te stimuleren en te ondersteunen bij het vinden van vrijwilligerswerk.
Voor deze ondersteuning bijvoorbeeld al bestaande instrumenten als het
servicepunt vrijwilligers en de vrijwilligersvacaturebank Goedbezig Weert van Punt
Welzijn kunnen worden ingezet.

Wijzigt de verordening als volgt:
•

Artikel 5. Invulling tegenprestatie
Voegt de volgende tekst toe aan punt 1 “Het college zet hier actief op in.”
Hierdoor luidt de tekst van artikel 1 als volgt:
Het college geeft de belanghebbende de gelegenheid om zelf op zoek te gaan naar
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die hij kan verrichten. Het
college motiveert de belanghebbende en zet hier actief op in. Het college stelt
hiervoor een redelijke termijn vast.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie D66
M. Stokbroeks

