Motie Win-Win: Zet de tegenprestatie in voor Haarlemse
problematiek
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 Juni 2017, de Kadernota
2017 besprekende;
Constaterende dat:
 Het college in de Kadernota 2017 het belang van wederkerigheid voor burgers aanhaalt, burgers
kunnen ook iets voor een ander betekenen: “Deze vorm van wederkerigheid is voor de burger
ook van belang; het versterkt de eigenwaarde en het gevoel iets bij te dragen aan de
samenleving of iets te betekenen voor een ander”;
 Mensen die niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. De gemeente is vanuit
de Participatiewet echter ook verplicht om de tegenprestatie in te zetten. De tegenprestatie
bestaat uit de plicht en het doel om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te
verrichten in ruil voor het ontvangen van een uitkering. Daarnaast vormt de tegenprestatie voor
de uitkeringsgerechtigden een gelegenheid om te blijven participeren in de samenleving en om
een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden;
 Het college momenteel minimaal inzet op de inzet van de tegenprestatie;
 Het de hoogste prioriteit is dat mensen met een uitkering weer zo snel mogelijk aan het werk
gaan. In de tussentijd kunnen deze Haarlemmers best iets terugdoen voor de Haarlemse
gemeenschap;
Overwegende dat:
 Er diverse kansen liggen voor de inzet van de tegenprestatie zonder banen te verdringen;
 Zo heeft de wethouder bij de behandeling van de ‘Evaluatie Paswerkcontract handhaving fietsen
rond station’ toegezegd vóór de Kadernota inzichtelijk te maken wat de kosten zijn om stewards
in te zetten bij de fietsparkeermogelijkheden bij het station;
 Deze fietsparkeerproblematiek ook opgelost kan worden middels de inzet van de
tegenprestatie, dit is een voorbeeld hoe er een win-win situatie kan ontstaan voor
Haarlemmers. Zowel de Haarlemmers die gebruik maken van de fietsenstallingen als de
uitkeringsgerechtigde (arbeidsritme, regelmaat etc.), hoge lasten voor de aanpak van de
fietsparkeerproblematiek worden voor de gemeente voorkomen;
 2017 in het kader van de eenzaamheidsbestrijding is uitgeroepen tot het jaar van de
ontmoeting. Uitkeringsgerechtigden kunnen een bijdrage leveren aan het bestrijden van
eenzaamheid door bijvoorbeeld de inzet van koffiemomenten of andere activiteiten met
eenzame Haarlemmers. Wederom een win-win situatie.
Verzoekt het college
 Met een voorstel te komen om de tegenprestatie gerichter in te zetten om Haarlemse
problematiek aan te pakken zoals de opgesomde voorbeelden. Daarbij een lijst aan te leveren
van overige Haarlemse problematiek waarbij de inzet van de tegenprestatie een oplossing zou
kunnen bieden zonder banen te verdringen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Anne Sterenberg
VVD

