
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 1084851 1 

    

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

M. Ottens 0592-266751 2 maart 2021  

 
 
 
 
 Aan: Gemeenteraad Tynaarlo 

Postbus 5 
9480 AA  VRIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Prestatieovereenkomst gemeenten en WPDA 2021 

 
 
 
Geachte raadsleden, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 2 maart 2021 heeft het college ingestemd met de prestatieovereenkomst gemeenten en WPDA 2021. 
Wij sturen u de prestatieovereenkomst ter kennisname toe. 
 
Kader werk, inkomen en meedoen 
Op 17 december 2019 heeft uw raad de kadernota Werk, inkomen en meedoen voor de jaren 2020-2023 
vastgesteld. WPDA voert het overgrote deel van de taken die voortvloeien uit de kadernota voor ons uit. 
De doelen uit deze kadernota vormen de basis voor de prestatieovereenkomsten tussen de gemeenten 
en WPDA. In deze overeenkomst zijn er gezamenlijke kaders voor de gemeenten die deelnemen aan de 
gemeenschappelijke regeling in zo concreet mogelijke prestaties met bijbehorende indicaties 
geformuleerd. 
 
Op basis van deze prestatieovereenkomst legt het algemeen bestuur van WPDA verantwoording af over 
de behaalde resultaten die per kwartaal in de vorm van een bestuursrapportage wordt gepresenteerd. 
Overigens is het niet altijd eenvoudig om op basis van een aantal vooraf geformuleerde indicatoren een 
oordeel te geven over de kwaliteit van de uitvoering. In de verantwoording gaat het daarom naast tellen 
vooral ook om vertellen. Naast een rapportage van WPDA over de resultaten, gaat het vooral om het 
gesprek tussen WPDA en gemeenten. 
 
De uitkomsten van de tweede bestuursrapportage en een (kwantitatieve) analyse van het cliëntenbestand 
bepalen de basis voor de resultaten van het volgende jaar en worden vastgelegd in de 
prestatieovereenkomst voor het jaar daarna.  
 
Route besluitvorming prestatieovereenkomst 
Het dagelijks bestuur WPDA heeft op 28 januari 2021 ingestemd met de prestatieovereenkomst. De 
prestatieovereenkomst is gericht op de uitvoering en om die reden is het afsluiten hiervan een 
bevoegdheid van het college. De colleges van de drie deelnemende gemeenten aan de 
gemeenschappelijke regeling WPDA sluiten deze overeenkomst met de directeur van de WPDA. 
 
Nadat ook de colleges Aa en Hunze en Assen hebben ingestemd met de prestatieovereenkomst worden 
de leden van het algemeen bestuur WPDA verzocht datzelfde te doen. 
 
Rol raad 
De prestatieovereenkomst 2020 is in de raadswerkgroep Sociaal Domein toegelicht. Als u behoefte heeft 
aan een toelichting op de prestatieovereenkomst 2021, dan geven we die graag aan de leden van de 
raadswerkgroep Sociaal Domein. 
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We willen de raad graag meenemen in de indicatoren die in de prestatieovereenkomst 2022 worden 
opgenomen. Om dit te kunnen realiseren is ons voorstel om in het derde kwartaal 2021 hierover met de 
leden van de raadswerkgroep Sociaal Domein van gedachten te wisselen. Zodat de input van de raad 
meegenomen kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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