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Ondemerp
Bestuurlijke reactie op het advies van de WMO raad over de Nota

wederkerigheid en tegenprestatie, en implementatieplan

Geachte heer/mevrouw,

Het college van B&W heeft kennisgenomen van uw brief d'd' 28 april2014, waarin

een adviés is verwoord over de Nota Wederkerigheid en tegenprestatie en

lmplementatiePlan.

Het college heeft begrip voor uw reactie op de gebruikte terminologie, in dit geval

51tè-döril;6mati g.\rarrwoorde@ Ínietffiiwtlig+
wLderkerigheid & tegenprestatie. Gràag lichten wijtoe hoe we de verhouding zien

tussen vrilwilligerswerk enerzijds, en wéderkerigheid & tegenprestatie anderzijds'

iliià" inrírring-rrn de tegenpiestatie WWB heeft de gemeente als uitgangspunt

óóf.*"n dat 6et doen va-n viilwilligerswerk een invulling van de tegenprestatie

WWg kan zijn. Dat geldt zowelvo-or diegenen die al vrijwilligerswerk doen, als ook

voor diegenón die dàt mogelijk zouden willen doen. Hen willen we graag verleiden

tot het vórrichten van vrijw-illigerswerk door te laten zien en ervaren wat dit kan

oilorrg"n aan zowel de persoon in kwestie zelf als aan de stad.

vóà, ài"g"ne die dit niei wil of niet zelf kan vinden heeft de gemeente diverse

alternatiàven, zoals het project "aan de slag". Deze activiteiten worden

"maatschappelijk nuttige activiteiten" genoemd'

ln de vormgeviÀg vanïe tegenprestaiie WWB vindt men daarom het onderscheid

tussen vrilriittigeiswerk (op basis van vrijwilligheid en gehonoreerd als

tegenprestatie-) en maatàchappelijk nuttige aótiviteiten (op basis van projectaanbod

van de gemeente)."

Met deze toelichting op de gebruikte terminologie hoopt het college u voldoende te

hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het óllege van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester
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