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M O T I E  2013-09-.. 
 

Onderwerp: WWB-uitkeringsgerechtigden geven een tegenprestatie 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 09-09-2013;  

gehoord de beraadslagingen; 

 

overwegende dat 

1. maatschappelijke instellingen regelmatig op zoek zijn naar vrijwilligers, bijv. voor 

ouderen die tegenwoordig al moeten bijbetalen om een luchtje te kunnen scheppen,  

 

van mening dat 

2. bijstandsgerechtigden een goede bijdrage kunnen leveren middels inzet op vrijwillige 

basis bij maatschappelijke organisaties; 

3. het streven zou moeten bestaan dat plaatsbare bijstandsgerechtigden zich 20 uur 

per week gaan inzetten voor de gemeente Noordoostpolder, als wederkerigheid voor 

het ontvangen van een bijstandsuitkering; 

4. we niet mogen/kunnen verwachten dat alle bijstandsgerechtigden (via de 

vrijwilligersorganisaties) aan het werk te krijgen zijn; 

5. een streven van 100% van alle plaatsbare wwb gerechtigden een realistisch 

uitgangspunt is; 

6. de vrijwillige inzet niet ten koste mag gaan van het zoeken naar een betaalde baan; 

7. de inzet ook niet is bedoeld om bijvoorbeeld (ver)zorgtaken over te nemen in de 

bejaarden of ziekenzorg; 

8. een investering qua tijd van gemeente en WWB-gerechtigden in vrijwilligerswerk zich 

op den duur terug zal betalen door daling van het aantal bijstandsgerechtigden, 

9. Het project “buitengewone werkgevers” in februari 2014 af loopt, 

10. Er nog cliënten zijn die wel bemiddelbaar zijn, echter helaas nog niet zijn ingezet bij 

“buitengewoon” werkgevers 

11. deze nog niet geplaatste bemiddelbare groep wederkerigheid zou moeten laten zien 

middels het doen van vrijwilligerswerk. 

 

verzoekt het college 

1. beleid te ontwikkelen waarbij aan 100% van de plaatsbare uitkeringsgerechtigden 

een tegenprestatie gevraagd wordt voor het ontvangen van hun uitkering, door middel 

van het uitvoeren van onbeloonde, maatschappelijk nuttige werkzaamheden binnen 

de door de wetgever gestelde kaders. De zogeheten wederkerigheid 

2. begin 2014 een raadsadviesnota te presenteren over de wijze waarop het college hier 

uitvoering aan denkt te geven  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 


