
 

 

Agendapunt 6a 

        MOTIE   1 - INGETROKKEN 

            Maatwerk bij Tegenprestatie in Roosendaal 

  

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 december 2014, gehoord hebbende 

de beraadslagingen over het raadsvoorstel Verordeningen Participatiewet en Wet Maatregelen 
WWB, 
 
 
Constaterende dat 

 

 De gemeente Roosendaal verplicht is een verordening ‘Tegenprestatie’ op te stellen; 

 De gemeente Roosendaal zich profileert als sociale gemeente en als stad van de menselijke 
maat; 

 De gemeente Roosendaal geen budgetten beschikbaar heeft voor toezicht en naleving, maar 
beschikbare middelen vooral wil inzetten voor daadwerkelijke reintegratie; 

 
 
Van mening zijnde dat  
 

 De Verordening ‘Tegenprestatie’ een invulling moet krijgen die rekening houdt met de 
Roosendaalse couleur locale; 

 Die couleur locale inhoudt dat Roosendaal een sociale stad is en wil blijven; 

 Het goed is om bijstandsgerechtigden te motiveren om actief te blijven, via activiteiten gericht 
op reintegratie naar werk, of als dat niet kan via activiteiten die een bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke ontwikkeling van onze stad en dorpen; 

 Bijstandsgerechtigden in Roosendaal vooral ook in de gelegenheid moeten worden gesteld om 
ook zelf initiatieven te nemen om maatschappelijk nuttig werk te verrichten;  

 Voor een succesvolle inzet bij maatschappelijke activiteiten in het kader van de verordening 
tegenpresatie keuzevrijheid en motivatie onontbeerlijk zijn en deze dan ook als uitgangspunt te 
hanteren bij de concrete uitwerking van de verordening; 

 De budgetten ingezet moeten worden voor uitkeringsgerechtigden die kansrijk zijn voor 
reintegratie naar een reguliere baan en niet voor controle van tegenprestaties door 
bijstandsgerechtigden; 

 
 
Draagt het College op 
 

 Op basis van de Verordening “Tegenprestatie” een beleidsregel voor Roosendaal op te stellen 
die bij de uitwerking van de verordening uitgaat van een positieve benadering van de 
uitkeringsgerechtigden ten aanzien van de tegenprestatie, rekening houdende met de wensen 
en mogelijkheden van de betrokkenen zelf.  

 
en gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
Namens 
SP fractie   Ada Oudhof 



 


