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Bijlage 1  Analyse van de oorzaak van het tekort inkomensdeel WWB in de jaren  
   2006, 2007 en 2008  
 
Het klantenbestand van Tynaarlo kenmerkt zich door een groot aantal zogenoemde zak- en 
kleedgeldklanten klanten. Zoals onderstaande tabel laat zien bestaat door de jaren heen 35% van het 
WWB klantenbestand in de gemeente Tynaarlo uit zak- en kleedgeldklanten. Bij de inspanningen op 
uitstroom moet rekening gehouden worden met het feit dat een fors deel van de bijstandspopulatie 
niet zelfstandig wonend is maar verblijft in verpleeginrichtingen. Het betreft hier personen die in 
verpleeginrichtingen verblijven voor verslaving en verpleging zoals GGZ-Groningen en 
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Het betreft personen waar de instroom en uitstroom niet 
beïnvloedbaar zijn, maar uiteraard wel bijstandskosten met zich meebrengen. Gesteld kan worden  
dat de gemeentelijke beïnvloedbaarheid om uitstroom naar arbeid te bevorderen zich beperkt tot 
slechts 65% van het totale bestand, omdat de rest van de bijstandsklanten in verpleeginrichtingen 
verblijven.  
 
De klantengroep zak- en kleedgeldklanten wordt op macroniveau wel in het budget verwerkt. Bij de 
verdeling van het macrobudget naar gemeenteniveau wordt er geen rekening gehouden met de 
feitelijke situatie. Hierdoor pakt de financiële versleuteling voor de gemeente Tynaarlo altijd nadelig uit. 
 
Klantaantallen gemiddeld per jaar 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totaal 345 326 341 370 385 385
Waarvan zak & kleedgeld 117 105                   127 125 125 125
% zak & kleedgeld 33,9% 32,2% 37,2% 33,8% 32,4% 32,4%
 
In 2008 is voor de zak & kleedgeld klanten € 480.000 aan uitkering betaald.  
In 2007 was dit een bedrag van € 417.000. In 2006 een bedrag van € 456.000.  
Als we de zak- en kleedgelduitkeringen buiten beschouwing laten, dan zouden we elk jaar wel uit 
komen met het inkomensdeel WWB.  
 
Onderstaande tabel laat het budgettekort in euro’s en percentages zien. 
 
Budget en Uitgaven WWB Inkomensdeel, berekening budgettekorten Tynaarlo 

In €  
 Rekening

2006
Rekening 

2007
Rekening 

2008
Prognose 

2009
Prognose 

2010
Prognose 

2011
Budget 
bijstandsuitkeringen 

2.630.897 2.612.966 2.584.314 2.590.078 2.442.529 2.399.301 

Debiteurenontvangsten 61.583 129.895 276.347 233.767 240.000 245.000 

Totaal budget 
bijstandsuitkeringen 

2.692.480 2.742.861 2.860.661 2.823.845 2.682.529 2.644.301 

Uitgaven Uitkeringen 2.776.277 2.873.808 3.102.640 3.320.439 3.346.435 3.475.940 

Budgettekort -83.797 -130.947 -241.979 -496.594 -663.906 -831.639 

% tekort -3,10% -4,80% -8,50% -17,60% -24,70% -31,45%
 
Incasso werkzaamheden 
In 2006 is in het kader van administratieve lastenverlichting het proces van terugvordering en verhaal 
doorgelicht en daar waar mogelijk efficiënter en effectiever gemaakt. Deze aanpak heeft enerzijds 
geleid tot een daling van de personele capaciteit, maar wat belangrijker is tot fors hogere inkomsten 
vanuit de bijstandsdebiteuren, in totaal is er voor Tynaarlo een bedrag van € 227.000,- aan onterecht 
uitbetaalde uitkeringen terug gehaald. Ook in 2008 heeft dit zich voortgezet, in totaal is er € 276.000,- 
geïncasseerd.  
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Bijlage 2  Beleid 
 
Zak- en kleedgeldklanten 
De groep zak- en kleedgeldklanten is een groep klanten die onder de hoede zijn van diverse 
instellingen op o.a. verslavingszorg en psychiatrische zorg. De begeleiding van deze mensen vindt 
voornamelijk plaats via deze instellingen. De contacten verlopen grotendeels via de administratie van 
de diverse instellingen. Het aanvragen van uitkering wordt ook administratief afgehandeld. Voor deze 
groep klanten is dan ook geen specifiek beleid vastgelegd omdat de ISD-AAT (intergemeentelijke 
sociale dienst Assen, AA en Hunze en Tynaarlo) weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op deze 
klantengroep. Wel zijn we in 2009 begonnen met het project ‘Kansrijk Samenwerken’ waarbij de 
gemeente, de ISD-AAT en de verschillende instellingen binnen onze gemeentegrenzen (GGZ Lentis, 
PromensCare, VNN, Alescon WSW en het Alfa college) projecten ontwikkelen voor de inwoners met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De projecten richten zich op de gebieden arbeid, 
vrijetijdsbesteding, scholing en vrijwillige inzet. 
 
Initiatieven ter voorkoming  van instroom en vergroten van de kans van uitstroom 
De afgelopen jaren heeft de ISD-AAT diverse activiteiten uitgevoerd om de klant beter in beeld te 
krijgen. Eén van de acties was een bestandsanalyse van de participatieklant. In de periode van 
september 2008 tot maart 2009 heeft er een bestandsanalyse plaatsgevonden van het 
participatiebestand van gemeente Tynaarlo. De aanleiding hiervoor is dat de ISD-AAT een beter beeld 
heeft van de participatieklanten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemeente een grotere groep aan 
participatieklanten heeft dan landelijk gewoon is. Tevens bleek dat de ISD-AAT een goed beeld heeft 
van de mogelijkheden van de participatieklanten. Alle klanten met een uitstroompotentieel zijn 
duidelijk in beeld. Zorgklanten daarentegen kunnen nog optimaler op traject gezet worden. 
 
Integrale teams 
De ISD-AAT is gevestigd in Baanzicht in Assen, samen met het UWV en het CWI. Baanzicht breed 
zijn er meerdere initiatieven ontplooid om zo weinig mogelijk mensen in te laten stromen in een 
bijstandsuitkering. Door het werken met integrale teams, zijn de klanten al in beeld als ze in 
aanmerking komen voor de WW en binnenkort doorstromen naar een bijstandsuitkering. Op deze 
manier wordt aan de klanten al vóór dat ze afhankelijk dreigen te worden van een bijstandsuitkering, 
een traject richting werk aangeboden.  
 
Mini-vacaturemarkten 
In 2008 zijn er een aantal mini-vacaturemarkten georganiseerd. Hierbij worden werkgevers uit een 
bepaalde bedrijfstak uitgenodigd die hun openstaande vacatures presenteren. Voor deze mini-
vacaturemarkten worden klanten van Baanzicht uitgenodigd die ook daadwerkelijk in aanmerking 
zouden kunnen komen voor deze vacatures. Op deze manier zijn al diverse klanten aan het werk 
geholpen. In de komende periode zullen dergelijke vacaturemarkten regelmatig worden 
georganiseerd.  
 
Voor de komende periode staat het opzetten van een sociaal uitzendbureau op de rol. Daarnaast zal 
er extra ingezet worden op een mobiliteitscentrum, sociaal partnership en jongeren. Dit om de 
flexibiliteit van (toekomstige) WWB klanten te vergroten. Binnen Baanzicht wordt ook ingezet op het 
voorkomen van een aanspraak op een bijstandsuitkering. De samenwerking met het UWV, zoals in 
het werkgeversteam, is hierbij essentieel.   
 
Jongerenloket Perron J 
Al sinds 2007 is er een start gemaakt met een speciaal jongerenloket. Dit loket is speciaal voor de 
klanten tot 27 jaar.  Bij de werkwijze in dit jongerenloket krijgen jongeren meteen na aanvraag van een 
uitkering een traject aangeboden. Dit traject bestaat uit scholing, werk of een gecombineerd traject. De 
invoering van de WIJ geeft voor de ISD-AAT weinig tot geen aanpassingsmogelijkheden van de 
huidige aanpak van deze doelgroep. 
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Bijlage 3  Onderbouwing van het meerjarig tekort in de toekomst.  
 
Het aantal zak- en kleedgeldklanten zal in de toekomst niet afnemen.  
De organisaties binnen onze gemeente zoals de VNN en de GGZ-instellingen hebben niet de intentie 
om naar een locatie buiten onze gemeente te verhuizen. Het aantal zak- en kleedgeldklanten die 
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering zal naar verwachting in de nabije toekomst niet wijzigen. 
Voor het berekenen van de uitkeringskosten 2009 en 2010 zijn hebben we de volgende 
uitgangspunten gehanteerd.  

- Voor 2009 is het voorlopig inkomensbudget bekend.  Voor 2009 en 2010 zijn de 
voorlopige macrobudgetten bekend. Voor het berekenen van het budget van 2010 
hebben we het aandeel van het budget van 2009 van het macrobudget als 
uitgangspunt genomen. 

- Er is geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van het macrobudget 
- Voor het berekenen van de klantaantallen is uitgegaan van een stijging van klanten 

voor 2009 van 8% en voor 2010 van 6%.  
- Voor het berekenen van de uitkeringskosten is uitgegaan van de gemiddelde 

uitkeringskosten per klant in 2008, deze is voor 2009 geïndexeerd met 1% en voor 
2010 met 1,5%. 

- Voor het berekenen van de uitkeringskosten is uitgegaan van de gemiddelde 
uitkeringskosten per klant in 2008, deze is voor 2009 geïndexeerd met 1% en voor 
2010 met 1,5% en voor 2011 met nogmaals 1,5 %. 

 
We hebben geen bovengemiddeld aanbod sociale woningbouw, wij zitten zelfs onder het gemiddelde. 
In de gemeente Tynaarlo is een woningvoorraad van 12.999 woningen. Daarvan zijn 9.703 
koopwoningen, 978 particuliere huurwoningen en 2.138 sociale huurwoningen (16 %). Van deze 
sociale huurwoningen zijn 1.289 eengezinswoningen, 179 meergezinswoningen en 652 
seniorenwoningen. Van het totale aanbod sociale huurwoningen vallen 617 huizen in de prijscategorie 
goedkoop, 1.460 huizen in de prijscategorie betaalbaar (€ 343,- tot € 526,-) en 43 woningen in de 
prijscategorie duur. Daarmee zitten wij onder het gemiddeld aanbod sociale woningbouw per 
gemeente.  
 
De opleidingen die binnen reisafstand worden aangeboden hebben een goede aansluiting op de in 
onze omgeving aanbod van werkgelegenheid.  
Binnen de gemeentegrenzen is een uitgebreid aanbod voor het lagere school onderwijs. Daarnaast 
wordt binnen de gemeentegrenzen de eerste twee jaren van het VMBO aangeboden en de eerste drie 
jaren van het HAVO en VWO onderwijs. Dit aanbod is in Zuidlaren. Voor alle (hoofd)kernen/ dorpen 
die bij de gemeente Tynaarlo horen is Zuidlaren goed te bereiken en ligt op een afstand die per fiets te 
overbruggen is. Voor de laatste jaren van het VMBO, HAVO en VWO onderwijs hebben de scholieren 
de keuze uit Haren, Groningen en Assen. Ook dit ligt voor de inwoners van onze gemeente op 
fietsafstand en is met het openbaar vervoer ook goed bereikbaar. Voor praktisch alle 
vervolgopleidingen (MBO, HBO en WO) kunnen onze inwoners terecht in Assen en Groningen. Het 
ROC, Alfa Collega, Noorderpoortcollege, de Hanzehogeschool, de Stenden en de Rijksuniversiteit zijn 
allen binnen fietsafstand vanaf onze gemeente te bereiken.  
 
Economisch situatie.  
De gemeente Tynaarlo kent een gezonde economische structuur. Het aantal banen en vestigingen 
groeit en het werkloosheidscijfer is één van de laagste van de provincie Drenthe. Welke invloed de 
huidige crisis heeft op dit beeld is nog niet duidelijk. De gemeente ligt in het hart van de Regio 
Groningen-Assen. Het merendeel van de bedrijven is geconcentreerd in het stedelijk gebied van de 
regio. In de periode tot 2030 heeft de Regio zich ten doel gesteld om 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
te accommoderen. Hiervoor wordt bij de steden Groningen en Assen 1000 ha bedrijventerrein 
ontwikkeld. Er liggen voldoende plannen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de regio om tot 
2020 aan de vraag te kunnen voldoen.   
 
Wij hebben de keuze gemaakt om de lokale bedrijvigheid te faciliteren. De sectoren financiële en 
zakelijke dienstverlening, handel, recreatie en toerisme en zorg vormen belangrijke economische 
peilers in de gemeente.  
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Gegevens 2007  
Aantal banen in de gemeente  10.930 
Aantal fulltime werknemers    9.020 
Aantal vestigingen     1.980 
Aantal banen in de zorg     2.670 
Aantal banen recreatie en toerisme      640 
 
Arbeidsmarkt.  
Landelijk bleef de werkloze beroepsbevolking in 2008 percentueel gelijk ten opzichte van 2007, maar 
in het noorden van Nederland steeg het percentage werklozen. Voor Drenthe bedroeg het percentage 
werklozen boven het landelijk percentage. Van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt is dan 
ook sprake. De gemeente Tynaarlo ligt in het hart van de Regio Groningen-Assen en is dan ook voor 
een groot deel afhankelijk van het arbeidsaanbod in deze steden. De werkloosheid in onze gemeente 
ligt lager dan het gemiddelde in Drenthe maar hoger dan het gemiddelde in Nederland.  
 


