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In uw brief van 19 januarì jl. hebt u op grond van aftikel 40 van het Reglement van Orde
van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld. De vragen hebben bétrekking ôp oe
uitvoering van het bijstandsbeleid, tegenprestatie en taaleis. In deze brief beant-woorden
wij de vragen.

Vraag 1

verlangt de gemeente weert een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden?

Antwoord:
De door de raad vastgestelde verordening tegenprestatie Pafticipatiewet Weert 2015 is
dusdanig opgebouwd dat de gemeente het uitvoeren van vrijwillìgerswerk als
maatschappelijke participatie wil stimuleren boven het opdrãgen van een verplichte
dwingende tegenprestatie. wordt de tegenprestatie opgedragen dan regelt då
verordening dat de uitkeringsgerechtigde de gelegenhelA kr¡gt om zelf ãp zoek te gaan
naar onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

Vraag 2
Hoeveel mensen voldeden aan de gevraagde tegenprestatie en wat hietd deze in?

Antwoord:
In de gemeente weert verrichten 191 mensen met een bijstandsuitkering
maatschappelijk nuttige activiteiten. Er worden activiteiten verricht bij bijvoorbeeld
huiskamerprojecten, vo.edselbank, zelfregiecentrum, verenigingen, zièkeñhuis,
repairwinkel, Punt Welzijn en zorginstellingen. De activiteiten worden niet apart
geregistreerd onder de noemer tegenprestatie.
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Vraag 3
Hoelaak is de taaltoets vanaf I januari 2016 (datum invoering Wet taaleis) afgenomen?
Graag aantallen Per iaar.

Antwoord:
In 2016 zijn 16 taaltoetsen afgenomen.
In 2077 zijn 31 taaltoetsen afgenomen'
In 2018 zijn 7 taaltoetsen afgenomen.

Vraag 4
Hoeieel mensen voldeden in die afgetopen jaren niet aan een eventueel gevraagde

tegenprestatie en aan de taaleis? Aok hier graag per jaar'

Antwoord:
Het wel of niet voldoen aan een tegenprestatie wordt binnen de gemeente Weert niet
geregistreerd. Er wordt wel geregistreerd en ook gemonltord hoeveel merlserì

maatschappelijke nuttige aetiviteiten verrichten.

Het aantal bijstandsgerechtigden dat niet aan de taaleis voldoet wordt wel geregistreerd
in 2016 en 2017 voldeden 167 personen niet aan de taaleis. Zie hiervoor ook de

be¿ntwoording van de schriftelijke vragen met betrekking tot Wet taaleis aan uw fractie
daterende I maart 2018. Over 2018 ziin de aantallen nog niet bekend.

Vraag 5
Wat ziin de consequenties voor de betrokken personen geweest?

Antwoord:
Voor de consequenties voor bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan de taaleis

verwijzen wij u naar de bij antwoord vier genoemde bnef van I maart 2018, met als

kenmerk 477 7OI / 477 LO6.

Vraag 6
Zi.in mensen gekort op de uitkering?

Antwoord:
Het opleggen varr Legerrprestatie en maatregelen zijn voor de gcmccnte Weert geen doel

op zich. We zierr dat straffen en sanctioneren niet altijd de beste methoden zijn om

uitt<eringsgerechtigden in bewegirrg te krijgen. Het korten op de uitkering kan

bi¡voorbeeld leiden tot schulden. Over het aantal maatregelen dat door de gemeente is

opgelegd wordt apart gerapporteerd in cle jaarrappottage.

Vraag 7
Wetke actie onderneemt het cottege om het aantal naar beneden te brengen?

Antwoord:
De participatiewet draait om meedoen en bijdragen aan de samcnlcving, in welke vorm

dan ook. De gemeente Weert werkt hard aan activering van de bijstandsgerechtigden.
Zie hiervoor ook hetgeen hierover wordt opgenomen in de jaarrapportage.
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