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FNV houdt Nissewaard zeer scherp in de 

gaten over inzet uitkeringsgerechtigden 

De FNV heeft aangekondigd de gemeente Nissewaard scherp in de gaten te houden. 

Aanleiding zijn overtredingen van de wet bij de inzet van uitkeringsgerechtigden, zegt bestuurder Felix 

Pérez. 

Theo Teitsma 19-11-19, 06:55  

Pérez heeft de gemeenteraad per mail gewaarschuwd dat de FNV blijft strijden zo lang Nissewaard blijft 

doorgaan met 'werken zonder loon'. 

De vakbondsman deed hierover al zijn beklag in de raadsvergadering. Daarin noemde Pérez het 

'beschamend' hoe uitkeringsgerechtigden worden behandeld. Na afloop zei hij dat het niet ondenkbaar is 

dat de FNV Nissewaard voor de rechter daagt.  

Die dreiging ligt er al vanwege het jarenlang gebruik van de verboden vingerscan waarmee 

uitkeringsontvangers moesten in- en uitklokken bij het leerwerkbedrijf Voorne-Putten Werkt, waar ze 

moesten werken voor hun uitkering. Zo lang de gemeente hen geen excuses maakt en hen geen normaal 

loont betaalt voor het verrichte werk hangt een rechtszaak in de lucht. 

Aan werk helpen 

Daarnaast is er volgens Pérez meer loos. Hij zegt dat de gemeente in strijd met de wet en jurisprudentie 

handelt door een bijstandsontvanger al een jaar telkens een nieuw werktraject te geven zonder uitzicht op 

een betaalde baan. Ook moest deze persoon niet één dag werken zoals in zijn contract stond, maar twee, 

omdat dat de werkgever beter uitkwam. Pérez wijst er fijntjes op dat de participatiewet gericht is op het 

weer aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. 

Hij valt er ook over dat de gemeente en afvalinzamelaar Reinis hen het vuil tussen het plastic afval, blik en 

drinkkartonnen wil laten uithalen, zodat ze voor dit 'schone' pmd-afval een vergoeding krijgen van de 

afvalverwerker. Vervuilde partijen worden afgekeurd.  

Weliswaar zegt wethouder Jan Willem Mijnans (beheer, ONS) dat dit werk een uitzendbaan wordt, maar 

Pérez vermoedt dit dit ervan is gemaakt na alle ophef. ,,Uitzendbanen eindigen, dan komen mensen weer 

terug in de bijstand, maar duurt het weken voordat ze een uitkering krijgen. Had er een vaste baan van 

gemaakt.'' 

Wethouder Igor Bal (werk en inkomen, VVD) wil niet reageren. Fractieleider Jeroen Postma van de 

leidende partij ONS zegt zich niet in de kritiek te herkennen. 

 


