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Inleiding en samenvatting 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Aa 
en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD).  
2010 was voor onze organisatie een druk jaar. Als gevolg van de economische crisis nam het aantal 
klanten voor de ISD toe. Vooral jongeren zijn bij een slechte conjunctuur “als eerste aan de beurt”. 
Zij raken als eerste hun baan kwijt en doen een beroep op de ISD. Samen met onze partner binnen 
Werkplein Baanzicht hebben wij in Drenthe uitvoering gegeven aan het actieplan 
Jeugdwerkloosheid. En niet zonder succes. De verwachte verdubbeling van het aantal werkloze 
jongeren is omgeturnd naar een slechts marginale stijging op Werkplein niveau. Wel zien we een 
stijging van het aantal jongeren die een beroep doen op de WIJ. De oorzaak is dat dit jongeren zijn 
die extra begeleiding en aandacht vanuit onze organisatie of samenwerkingspartners nodig 
hebben. Daar slagen we steeds beter in. In die samenwerking ligt ook de basis van het succes.  
Naast de jongeren hebben wij uiteraard ook aandacht voor onze andere doelgroepen. Organiseren 
we wekelijks, samen met werkgevers als detacheringsbureaus, de Baanzicht dinsdagavond. We 
hebben onze samenwerking geïntensiveerd met  werkgevers binnen onze sociale partnerschappen, 
de GKB, ROC’s Voedselbanken en Alescon. Daarbij steken wij veel tijd en energie in de klant met 
achterstand tot de arbeidsmarkt, de participatieklant. We proberen hier vernieuwend in te zijn, 
kansen te pakken. Zo zijn een aantal klanten het afgelopen jaar opgeleid tot gastouder. En bij 
opleiden alleen is het niet gebleven, ze zijn ook daadwerkelijk aan de slag. In een bij dit jaarverslag 
gepresenteerde RA(A)DAR komen dit soort voorbeelden en onze resultaten terug.  
 
Het jaar 2010 heeft voor de ISD de nodige veranderingen gebracht. In hoofdstuk 1 kunt u hier 
meer over lezen. Allereerst kregen we natuurlijk te maken met nieuwe colleges en nieuwe 
collegeprogramma’s. Deze laatste zijn leidend voor de uitvoering op het beleidsterrein Werk en 
Inkomen. Ook leest u hier meer over de gevolgen van de economische crisis. Op totaal Werkplein 
niveau (dus inclusief de WW klanten) is het aantal ingeschreven klanten met 5% gedaald. Echter 
het aantal WWB en WIJ klanten (de gemeentelijke klant binnen Werkplein Baanzicht) is met 
10,7% gestegen. Een normaal effect in tijden van werkloosheid met de eerste kenmerken van 
economisch herstel. Werkgevers kiezen nu eenmaal eerst voor klanten met een korte afstand tot 
de arbeidsmarkt. In een later stadium zullen we pas positieve effecten zien op het bestand van de 
ISD. De verwachting is dat dit in de loop van 2011 zichtbaar wordt.  Mede door een aantal 
projecten en activiteiten die wij uitvoeren: van Werk naar Werk en de Baanzicht dinsdagavond 
proberen we dit proces te versnellen. De Baanzicht dinsdagavond is het afgelopen jaar door 1.500 
werkzoekenden bezocht. Op deze avond worden werkzoekenden direct in contact gebracht met 
werkgevers, detacheringbureaus en uitzendbureaus. Tot slot kunt u in dit hoofdstuk lezen over de 
bezuinigingen. Bezuinigingsvoorstellen die in 2010 samen met de gemeenten zijn gedaan en 
waarvan de uitvoering in 2011 plaats zal vinden. Ook in de bedrijfsvoering heeft de ISD gesneden, 
door aan het einde van het jaar de contracten van een aantal tijdelijke krachten niet te verlengen. 
Deze maatregelen zullen verder doorgevoerd worden in de jaren 2011-2014. De ISD zal jaarlijks 
2,5% bezuinigen op haar bedrijfsvoering. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer € 1 mln. 
 
Hoofdstuk 2 gaat over activering en uitstroom. Verschillende onderdelen passeren hier de revue. 
Allereerst de jongeren. Ín de regio Assen zijn in 2010 736 via het actieplan Jeugdwerkloosheid 
uitgestroomd. Hiervan maar liefst 555 naar werk, voor 115 jongeren hebben we een leer/werkbaan 
weten te vinden en 66 jongeren zijn weer terug naar school gegaan.   
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In het zelfde hoofdstuk leest u bijvoorbeeld dat in 2010 aan bijna 1.600 klanten een 
werkaanvaardingspremie is verstrekt ad. € 200 per klant.  De BBZ is de bijstandsregeling voor 
zelfstandigen. Een regeling die lastig te voorspellen is qua kostenverloop.  Dit heeft te maken met 
de grote diversiteit in bijvoorbeeld kredieten die nodig zijn om een gevestigde ondernemer te 
ondersteunen. In 2010 zijn de kosten voor alle gemeenten (=saldo baten minus lasten) licht 
gestegen.  
Ook de financiering van re-integratie – en participatie trajecten staat onder druk. De zogenaamde 
meeneemregeling loopt enorm terug. Omdat we in het verleden grote bedragen mee mochten 
nemen, zien we nu dat de kosten hoger zijn dan het beschikbare budget. Een ontwikkeling die we 
afgelopen jaren reeds geconstateerd hadden en waar we op voorbereid zijn. Het beschikbare 
budget vanuit de gemeenten is daarbij taakstellend.  
 
Hoofdstuk 3 gaat specifiek in op participatie. U moet daarbij denken aan de Kinderopvang, 
Inburgering en Meedoen. Vooral wat betreft het onderdeel Inburgering geven wij u uitgebreid 
inzicht over de geleverde prestaties van het afgelopen jaar. Bij het onderdeel Meedoen zien we 
grote verschillen ten opzichte van onze begroting. Dit heeft te maken met het feit dat er 
gedurende het jaar beleidswijzigingen zijn ingevoerd. U moet hierbij denken aan het invoeren van 
een vermogenstoets bij meedoen kinderen en aanpassing van het beleid bij meedoen ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft geleid tot fors lagere kosten dan begroot voor alle 
deelnemende gemeenten. Tot slot leest u in hoofdstuk 3 over de kindervakantiekampen en de 
witgoedregeling.  
 
Hoofdstuk vier gaat over Inkomensondersteuning. De budgetten en kosten van de verschillende 
uitkeringen. Zowel kosten maar zeker ook de budgetten vanuit het ministerie SZW zijn aan 
mutaties onderhevig gedurende het begrotingsjaar. Zo ook in 2010.Over de mutaties zijn de 
deelnemende gemeenten steeds door zowel de ISD als het ministerie van SZW geïnformeerd. In 
2010 is het totaal aantal uitkeringen gestegen ten opzichte van het begrote aantal. Gelukkig 
hebben we in het laatste kwartaal de eerste tekenen van herstel gezien. De afgegeven prognose is 
uiteindelijk iets voordeliger uitgevallen. Alle deelnemende gemeenten komen in 2010 in 
aanmerking voor een incidenteel aanvullende uitkering (IAU). Dat houdt in dat het eigen risico 
beperkt is tot 10% van het gemeentelijk budget. De ISD verzorgt de aanvraag voor de IAU in 
samenwerking met medewerkers van de deelnemende gemeenten. In dit hoofdstuk vindt u ook 
een uitgebreide toelichting op de debiteuren. Dit zijn klanten met een uitkering (wwb/bbz/wij) 
die een schuld aan de sociale dienst hebben.  
Namens de gemeenten beoordeelt de ISD de aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Ook deze aantallen zijn in 2010 gestegen ten opzichte van de begroting. Dit zelfde 
geldt voor de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. Van deze regelingen is in 2010 fors 
meer gebruikt gemaakt dan begroot.  Tot slot leest u in dit hoofdstuk over twee relatief kleine 
regelingen: de IOAW en IOAZ. 
 
Het onderwerp Handhaving vindt u in hoofdstuk vijf. In 2010 hebben we in totaal 94 
onderzoeken afgerond met een totaal opgespoord fraudebedrag van bijna € 240.000,--. 
 
In hoofdstuk zes wordt uitgebreid stil gestaan bij de bedrijfsvoering. Vooral om uit te leggen dat 
een stijging van de formatie niet direct een gevolg hoeft te hebben voor de stijging van de kosten. 
De ISD is een sociaal maatschappelijk verantwoordelijke organisatie. Dit kenmerkt zich 
bijvoorbeeld door het feit dat wij mensen uit ons eigen bestand een kans geven in de organisatie, 
leerwerkplekken creëren en jaarlijks veel stageplaatsen beschikbaar stellen. In de formatie tellen 
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deze allemaal mee, echter aan de kostenkant zie je dit effect minder. Een nadere uitleg wordt 
gegeven in dit hoofdstuk. De totale bedrijfsvoeringskosten stijgen. Echter het gemeentelijk aandeel 
blijft op het begrote niveau. Dit heeft te maken met financiering van een deel van de kosten via 
het participatiefonds, esf middelen voor het actieplan jeugdwerkloosheid, bijdrage voor het loket 
werken en leren en hoogwaardig handhaven. Tegenover de hogere kosten, we moeten immers 
meer personeel inzetten, staan ook andere financieringsmiddelen, dus hogere ontvangsten. 
In ditzelfde hoofdstuk wordt ook informatie gegeven over bezwaar en beroep. U vindt hier de 
aantallen bezwaren, beroepszaken en klachten terug.  
 
Evenals voorgaande jaren hebben we het jaarverslag van de ondernemingsraad opgenomen in dit 
jaarverslag. U vindt dit terug in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 staan de cijfers van de totale ISD op 
een rij.  
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten en provincies dienen 
een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden. Voor de ISD gaat dat om het 
weerstandsvermogen, financieringen en bedrijfsvoering. Deze vindt u in hoofdstuk 9. 
 
Hoofdstuk 10 bevat de grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling. 
De balans van de ISD wordt in hoofdstuk 11 gepresenteerd gevolgd door de toelichting op balans. 
 
Als laatste onderdeel zijn de accountantsverklaringen opgenomen. De SiSa bijlage vindt u in de 
bijlage. Dit jaarverslag wordt afgesloten met een overzicht “Wat kost het per gemeente”. 
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ISD in het kort 
 
De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente 
Aa en Hunze, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo. Namens de drie gemeenten voert de 
ISD alle wet- en regelgeving uit op het gebied van bijstandsverlening, re-integratie, 
inkomensvoorziening, handhaving, inburgering, kinderopvang en minimabeleid. Het 
verzorgingsgebied van de ISD telt ongeveer 130.000 inwoners. 
 
Wij  zijn en blijven een lerende organisatie waarin ontwikkeling en verandering normaal is. De  
competenties van de medewerkers spelen hierbij een sterke rol. 
 
Hieronder is het organogram van de ISD weergegeven. 
 
 
                             Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begeleiding en 
Beoordeling 

Administratieve  
Dienstverlening 

Staf 
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1111    Programma WerProgramma WerProgramma WerProgramma Werk en Inkomen 2010k en Inkomen 2010k en Inkomen 2010k en Inkomen 2010    
 
2010 heeft voor het Werkplein de nodige veranderingen gebracht: 
    
Nieuwe colleges met nieuwe collegeprogramma’sNieuwe colleges met nieuwe collegeprogramma’sNieuwe colleges met nieuwe collegeprogramma’sNieuwe colleges met nieuwe collegeprogramma’s.  
Speerpunt op het terrein Werk en Inkomen is: “Iedereen doet mee”.  
Dat kan via werk, maar als dit (nog) niet mogelijk is ook door participatie. Een laag inkomen mag 
geen reden zijn waarom mensen niet kunnen participeren in de maatschappij. Kwetsbare groepen 
worden hierin ondersteund. Tegenover dit recht staat ook een plicht iets terug te doen voor 
maatschappij.  
Gemeenten willen samen met ondernemers en instellingen zorgen voor voldoende 
werkervaringsplekken voor mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.  
De problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt dient in samenwerking tussen Alescon en 
Werkplein Baanzicht te worden opgepakt.   
 
Deze collegeprogramma’s zijn leidend voor de uitvoering op het beleidsterrein Werk en Inkomen. 
Samen met het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en kaders participatiebeleid vormen zij het 
beleidskader waarbinnen Werkplein Baanzicht opereert.  
 
Gevolgen van de economische crisisGevolgen van de economische crisisGevolgen van de economische crisisGevolgen van de economische crisis.  
Ondanks de recessie is het aantal ingeschreven werkzoekenden op Werkplein Baanzicht in 2010 
gedaald (december 2010 –5% t.o.v. december 2009). Dit betekent dat de crisis minder hard heeft 
toegeslagen dan we vooraf verwachtten. Het aantal klanten met een WWB uitkering is wel 
gestegen (december 2010  met 10,7 % t.o.v. december 2009).  
Bovenstaand verschil is te verklaren doordat werkgevers over het algemeen eerst kiezen voor 
mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Klanten met een grotere afstand worden in een 
later stadium aangenomen. 
 
In de arbeidsmarkt van Aa en Hunze Assen en Tynaarlo was er in 2010 vooral een stijging 
zichtbaar bij het aantal jongeren dat gebruik maakt van de Wet investeren in jongeren (WIJ). 
Ondanks de lichte stijging in het totaal aantal jonge werkzoekenden, is er een grote stijging 
zichtbaar bij het aantal jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die gebruik maken van 
de WIJ. 
 
Het werkloosheidspercentage in onze regio is lager dan in Nederland en de rest van Drenthe. Dit 
heeft enerzijds te maken met de arbeidsmarkt binnen onze regio. In de gemeenten Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo liggen er vooral kansen op banen binnen de overheid, de zakelijke 
dienstverlening  en de zorg. Dit zijn beroepen die relatief ongevoelig zijn voor conjunctuur. Bij 
economische krimp is de klap minder hard, maar als de economie weer aantrekt, merken we hier 
ook minder van. Dit brengt bij een verder herstel van de economie in 2011 een extra uitdaging 
met zich mee voor Werkplein Baanzicht.  
 
De ketensamenwerking binnen Werkplein Baanzicht (UWV WERKbedrijf en ISD) en met externe 
ketenpartners is succesvol gebleken. Dit blijkt ook uit de resultaten bij de klanten met een WWB 
uitkering.  Dit zijn over het algemeen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Uit de resultaten blijkt ook dat deze groep richting werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm 
van participatie in de maatschappij is gegaan. Zo zijn er 270 klanten die langer dan 1 jaar 
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werkzoekend waren naar werk begeleid. De ambitie die Werkplein Baanzicht zich zelf had 
opgelegd bedroeg 175. Ook zijn er 644  klanten gedeeltelijk aan het werk gegaan. De ambitie 
hiervoor was 500.   
    
Van Werk naar WerkVan Werk naar WerkVan Werk naar WerkVan Werk naar Werk 
Binnen Werkplein Baanzicht is in 2010 geïnvesteerd in activiteiten om werkenden die met ontslag 
bedreigd worden preventief te ondersteunen.   
Heeft een ondernemer te maken met bijvoorbeeld een (dreigend) faillissement, 
bedrijfsbeëindiging, bedrijfssluiting, (collectief) ontslag of voorziet de ondernemer voor de 
toekomst een mogelijke krimp van het personeelsbestand, dan kan er contact met het 
Mobiliteitscentrum worden opgenomen. Samen met de ondernemer kijken zij naar de 
mogelijkheden om te anticiperen op de bij het bedrijf ontstane situatie.  
 
BaanzicBaanzicBaanzicBaanzicht Dinsdagavond ht Dinsdagavond ht Dinsdagavond ht Dinsdagavond     
Een vernieuwende manier van dienstverlening is de Baanzicht Dinsdagavond. Tijdens de avond 
brengen we  werkzoekenden direct in contact met werkgevers, detacheringbureaus en 
uitzendbureaus. De avond is in eerste instantie preventief ingezet om mensen van werk naar werk 
te begeleiden. Door de positieve reacties van de werkzoekenden en werkgevers, is de avond ook 
ingezet voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Baanzicht 
Dinsdagavonden zijn in 2010 dertig keer georganiseerd. Gemiddeld bezochten 50 mensen de 
avond, zo hebben we ruim 1500 werkzoekenden ondersteund.  
 
BezuinigingenBezuinigingenBezuinigingenBezuinigingen    
Als gevolg van aanpassingen in het landelijke beleid komen gemeenten steeds vaker tekort op 
zowel het inkomensdeel als het werkdeel. Het nieuwe Regeerakkoord maakt duidelijk dat er fors 
bezuinigd gaat worden op het werkdeel. Binnen het Participatiefonds worden ook de middelen 
voor Inburgering en Volwasseneneducatie teruggebracht. Dit dwingt gemeenten tot keuzes op 
deze beleidsterreinen.  
De ISD wil de gemeenten ondersteunen bij het maken van deze keuzes, waarbij het uitgangspunt 
is meer doen met minder geld. Door te investeren in (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering, kan 
op termijn ‘winst’ worden gemaakt op het inkomensdeel. Hierbij zal een doelgroepenbeleid 
binnen de klantengroep van de ISD ingezet moeten worden. Samenwerking en doelgroepbepaling 
met andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld de WMO) zal hierbij nadrukkelijk besproken moeten 
worden. Door middelen uit het Participatiefonds op deze wijze in te zetten, willen we ook op 
termijn re-integratie en participatie voor elke bijstandsgerechtigde waarborgen.  
In 2010 zijn wij hierover het gesprek aangegaan met de gemeenten, met name gericht op de 
begroting 2011. We willen dit jaar in nauwe samenspraak met gemeenten en onze ketenpartners 
deze voorstellen verder uitwerken en uitvoeren. 
In 2010 zijn nog geen bezuinigingen doorgevoerd. Wel is scherp gekeken naar de inzet van re-
integratiemiddelen en het aangaan van langdurige verplichtingen.  
 
Het Meedoenbeleid is succesvol gebleken, met name in het bereik van de klanten. Echter werden 
op onderdelen vragen gesteld bij de doelmatigheid van de regelingen. Uit een onderzoek onder de 
gebruikers van de regeling, bleek met name dat de regeling voor ouderen nauwelijks voor 
participatie gebruikt werd.  
Afzonderlijk hebben de gemeenten keuzes gemaakt met betrekking tot het meedoenbeleid. Deels 
heeft dit geleid tot versobering (Aa en Hunze) of hervorming van regelingen (Assen). Tynaarlo 
heeft voor 2011 het pakket grotendeels overeind kunnen houden.   
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2222    Activering en UitstroomActivering en UitstroomActivering en UitstroomActivering en Uitstroom    
 
 

2.12.12.12.1    Jongeren van 16 tot 27 jaarJongeren van 16 tot 27 jaarJongeren van 16 tot 27 jaarJongeren van 16 tot 27 jaar    
De in oktober 2009 ingevoerde wet WIJ (Wet investeren in jongeren) heeft in 2010 verder vorm 
gekregen. Deze wet verplicht de gemeenten om jongeren tot 27 jaar een leer/werkaanbod te doen, 
wanneer zij zich melden voor een uitkering. Dit kan zijn in de vorm van een baan of scholing of 
een combinatie van beide. Binnen onze organisatie is Perron J ingericht om deze specifieke 
doelgroep op weg naar werk te helpen.  
 
Om de jongeren in ons werkgebied aan een (leerwerk) baan te helpen zijn er landelijk middelen 
beschikbaar gesteld tot 1 januari 2012 in het kader van het zogeheten Actieplan 
Jeugdwerkloosheid. In dit plan werken de Werkpleinen van Assen, Emmen en Hoogeveen samen 
om de jeugdwerkloosheid in Drenthe te beperken tot maximaal 2700.  De gezamenlijke 
Werkpleinen zorgen voor een breed aanbod aan trajecten om de jongere naar de arbeidsmarkt of 
weer terug naar school te leiden. Mede als gevolg van deze inzet was het aantal werkloze jongeren 
voor de Drentse Werkpleinen op 31 december 2010 1.850. In de regio Assen zijn in 2010 in totaal 
736 jongeren via het Actieplan uitgestroomd waarvan 555 aan het werk zijn gegaan, 115 een 
werkleerbaan hebben gekregen en 66 weer terug naar school.  
 
Bij het opstellen van de begroting 2010 zijn geen bedragen voor de wet WIJ opgevoerd omdat niet 
duidelijk was wanneer de wet ingevoerd zou gaan worden. De verantwoording van de bedragen is 
terug te vinden in het hoofdstuk Inkomensondersteuning omdat de geldstroom van deze wet 
onderdeel uitmaakt van de wet BUIG(Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan 
Gemeenten).  
 
Op korte termijn ontvangt u een evaluatie over de invoering van de wet WIJ. In deze evaluatie zal 
ondermeer ingegaan worden op de effecten van de wet. Het gaat hierbij ondermeer om de 
instroom en uitstroom van jongeren. Daarnaast zal ook de aanpak, de projecten en het proces een 
plek krijgen in deze evaluatie.  
  

2.22.22.22.2    ParticipatiepremieParticipatiepremieParticipatiepremieParticipatiepremie    
Deze premie is bedoeld voor klanten die deelnemen aan re-integratietrajecten met als 
uiteindelijke doel om uit de uitkeringsituatie te komen. De hoogte van de premie is € 200,- per 
klant op jaarbasis. De uitgaven komen ten laste van de re-integratiebudget en worden daar 
verantwoord.     
 
(Bedrag(Bedrag(Bedrag(Bedragen * en * en * en * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    AssenAssenAssenAssen    TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    TotaalTotaalTotaalTotaal    

  Lasten Lasten Lasten Lasten 

Participatiepremie 33 239 42 314 

Aantallen 165 1.195 210 1.570 

 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 11 

2.32.32.32.3    ZelfstandigenZelfstandigenZelfstandigenZelfstandigen    
De Bbz 2004 is ingaande 1 januari 2010 met de invoering van de wet BUIG (Bundeling van 
Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) enigszins gewijzigd. De lasten van startende 
ondernemers zijn nu gebundeld met het WWB-inkomensdeel. De kosten van levensonderhoud 
van de gevestigde zelfstandigen en bedrijfskapitaal voor zowel de startende als gevestigde 
zelfstandigen blijven onder de “oude” regeling vallen. 
Voor de “oude” regeling geldt dat het Rijk de gemeenten 75% van de uitkeringskosten en 90% van 
de onderzoekskosten door derden vergoedt. Daarnaast ontvangen de gemeenten nog een budget 
op basis van uitgaven in het verleden.  
De inschatting van baten en lasten is bij deze regeling moeilijk c.q. onmogelijk, omdat het bij 
kredietverstrekking enerzijds om grote bedragen gaat en anderzijds omdat vooraf niet in te 
schatten is hoeveel personen een beroep op de regeling gaan doen. Bij alle drie de gemeenten 
waren de rijksmiddelen (dit zijn 75% van de uitkeringskosten, 90% van de onderzoekskosten en 
vast jaarbudget) en de debiteurenontvangsten van uitstaande leningen ontoereikend om de 
regeling uit te voeren. Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage zijn de gemeentelijke 
bijdragen van Aa en Hunze en Tynaarlo gestegen als gevolg van een grote lening in de tweede 
helft van het jaar in Aa en Hunze en meer beroep op levensonderhoud in Tynaarlo. In Assen werd 
in de tweede helft van het jaar minder beroep gedaan op de regeling dan verwacht.  
 
In 2010 is er een verdere ontwikkeling geweest van het ondernemersloket van Baanzicht. De 
grondslag voor deze ontwikkeling is dat op de arbeidsmarkt meer mensen kiezen voor het 
zelfstandig ondernemerschap al dan niet vanuit een uitkeringssituatie. De praktijk is dat deze 
aspirant ondernemers daarbij hulp of contacten zoeken om hen daarbij te ondersteunen om het 
ondernemerschap succesvol te maken. Landelijk zijn “ontmoetingsplekken” voor ondernemers 
daarbij zeer succesvol gebleken. Omdat in het Noord-Nederland een dergelijk initiatief niet 
bestond is deze gedachte binnen Baanzicht met behulp van externe partijen verder uitgewerkt. 
Uiteindelijk moet deze ontwikkeling leiden naar meer initiatieven voor zelfstandig ondernemen, 
minder terugval na een start en meer uitstroom uit de uitkering.    
 
In 2010 waren er naast de uitkeringskosten ook algemene kosten zoals kosten voor cursussen aan 
(aspirant) ondernemers. In 2010 bedroegen deze kosten voor Aa en Hunze € 9.290,-, voor Assen   
€ 18.427,- en voor Tynaarlo € 4.457,-. 
Onderstaande tabellen geven de kosten van de regeling per gemeente weer,  waarbij begroting en 
rekening exclusief de Bbz starters zijn. Deze laatste groep wordt door de invoering van de wet 
BUIG  verantwoord bij het beleidsproduct Inkomensondersteuning. 
  
Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 315 284 526 -211 -242 

Baten  315 263 469 154 206 

Bijdrage gemeente 0 21 57 57 36 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal* 0 0 7 0 0 
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AssenAssenAssenAssen    
    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 1.030 1.618 1.914 -884 -296 

Baten  1.030 1.397 1.715 685 318 

Bijdrage gemeente 0 221 199 199 -22 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal* 0 0 33 0 0 

 
 
TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 312 160 258 54 -98 

Baten  312 159 251 -61 92 

Bijdrage gemeente 0 1 7 7 6 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal* 0 0 7 0 0 

* aantal betreft gemiddeld aantal periodieke verstrekkingen 

 
2.42.42.42.4    KunstenaarsKunstenaarsKunstenaarsKunstenaars    

De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) is een inkomensregeling voor startende en 
gevestigde kunstenaars. De gemeente Assen fungeert als centrumgemeente voor de provincie 
Drenthe. Tot 1 januari 2010 werden uitkeringskosten voor 100% door het rijk vergoed. Vanaf 
genoemde datum moeten de kosten gedekt worden uit het gebundelde WWB-inkomensdeel. De 
baten en lasten van deze regeling zijn verantwoord in het hoofdstuk Inkomensondersteuning. De 
lichte daling van de uitkeringskosten ten opzichte van de laatste bestuursrapportage is een gevolg 
van het feit dat in de tweede helft van het jaar minder beroep gedaan werd op de regeling.    
 

2.52.52.52.5    FinancFinancFinancFinanciering deel Participatiebudget Reiering deel Participatiebudget Reiering deel Participatiebudget Reiering deel Participatiebudget Re----integratieintegratieintegratieintegratie    
Zoals bekend, maakt het re-integratiebudget deel uit van het Participatiebudget naast het 
inburgeringsdeel en het educatiedeel. Voor wat betreft het inburgeringsdeel vindt een toelichting 
plaats in het hoofdstuk Participatie. Het educatiedeel is een beleidsdeel die door de gemeenten 
wordt uitgevoerd.  
 
Als opdracht van de gemeenten aan de ISD mag het re-integratiebudget niet worden 
overschreden. Daar is de ISD in geslaagd. Ook is de ISD erin geslaagd dat de maximale 
meeneemregeling naar 2011 (25% van het jaarbudget) niet wordt overschreden en er geen 
terugbetaling aan het Rijk hoeft plaats te vinden. Aan de meeneemregeling 2010 is af te leiden dat 
de reserves in Aa en Hunze en Assen teruglopen.   
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Evenals de laatste twee jaren is een deel van de bedrijfsvoering van de ISD ten laste van het re-
integratiebudget gebracht. In 2010 beperkte dit zich tot het Asser project Werken voor de stad en 
het project Dorpsgericht werken Gasselternijveen in Aa en Hunze.  
De kracht van het Participatiebudget is dat uitgaven betrekking kunnen hebben op alle drie de 
beleidsterreinen zoals eerder vermeld. Uitzondering is dat het educatiedeel nog geoormerkt is. 
Hierdoor lopen uitgaven van bijv. re-integratie en inburgering in elkaar over en ontstaat er een 
grijs gebied tot welke beleidsterrein het behoort.  Dit is ook de reden dat  de meeneemregeling 
naar een volgend jaar min of meer betrekking heeft op alle drie de beleidsterreinen.  
Op verzoek van de gemeente wordt er een splitsing gemaakt tussen het re-integratiedeel en het 
inburgeringsdeel waarbij aangesloten wordt bij bedragen die in de jaarrekening 2009 vermeld 
staan of bij de door het ministerie vastgestelde bedragen. 
Opgemerkt moet worden dat dit laatste niet de bedoeling van de wetgever is. Zij wil ontschotting 
van de beleidsterreinen dus geldt dit ook voor de meeneemregeling. Deze is niet geoormerkt en is 
een splitsing in feite ook niet wenselijk. Inzet van middelen uit het Participatiebudget is 
afhankelijk van het afgesproken beleid in een jaar ingezet worden en niet de hoogte van de 
afzonderlijke budgetten van de drie beleidsterreinen. 
 
 Aa en Hunze 
(Bedra(Bedra(Bedra(Bedragen * gen * gen * gen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Meeneemregeling 2009 0 229 232 232 3

Lasten 935 1.263 1.104 -169 159

Baten  935 1.034 1.034 99 0

Meeneemregeling 2010 0 0 162 -162 -162

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0

 
Assen 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Meeneemregeling 2009 0 1.088 1.088 1.088 0

Lasten 6.894 8.189 8.121 -1.227 68

Baten  6.894 7.101 7.101 207 0

Meeneemregeling 2010 0 0 68 -68 -68

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0

 
Tynaarlo 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Meeneemregeling 2009 0 39 39 39 0

Lasten 718 917 849 -131 68

Baten  718 878 878 160 0

Meeneemregeling 2010 0 0 68 -68 -68

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0
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Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage zijn de baten op hetzelfde niveau gebleven omdat 
de budgetten in oktober definitief waren vastgesteld voor 2010. Aan de lastenkant zijn de 
bedragen in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo lager uitgekomen, omdat een groter deel van de 
trajectkosten ten laste van het Actieplan Jeugdwerkloosheid kon worden gebracht.  
 

Wat zijn de kosten van beleidsproduct Activering en Uitstroom? 
(Bedr(Bedr(Bedr(Bedragen * agen * agen * agen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze      Assen *Assen *Assen *Assen *      TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo      TotaalTotaalTotaalTotaal      

        Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Meeneemregeling 2009 0 232  1.088  39  1.359

Begroot  1.250 1.250 7.924 7.924 1.030 1.030 10.204 10.204

Rekening 1.630 1.503 10.035 8.816 1.107 1.129 12.772 11.448

Meeneemregeling 2010 162   68  68  298  

Bijdrage gemeente  57  199  7  263

* begroting en rekening zijn exclusief Wwik en Bbz starters die verantwoord worden bij het beleidsproduct 
Inkomensondersteuning 
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3333    ParticipatiParticipatiParticipatiParticipatieeee    
 

3.13.13.13.1    KinderopvangKinderopvangKinderopvangKinderopvang    
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders in aanmerking komen voor een vergoeding op basis 
van de Wet Kinderopvang. De wet regelt dat men voor het ontbrekende werkgeversdeel of een 
compensatie van de eigen bijdrage in aanmerking kan komen. Het Rijk compenseert de gemeenten 
met een bijdrage in het gemeentefonds.  
 
Aa en Hunze 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 26 20 10 16 10 

Baten  26 20 0 -26 -20 

Bijdrage gemeente 0 0 10 10 10 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
Assen 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 187 150 126 61 24 

Baten  187 150 0 -187 -150 

Bijdrage gemeente 0 0 126 126 126 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
Tynaarlo 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 23 18 12 11 6 

Baten  23 18 0 -23 -18 

Bijdrage gemeente 0 0 12 12 12 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
In alle drie de gemeenten zijn de lasten binnen de begroting gebleven. Ten opzicht van de laatste 
bestuursrapportage vallen de kosten in alle drie de gemeenten enigszins lager uit, omdat er in de 
tweede helft van het jaar minder beroep gedaan werd op de regeling. 
 

3.23.23.23.2    InburgeringInburgeringInburgeringInburgering    
Zoals eerder vermeld maakt het budget voor inburgering deel uit van het Participatiebudget. Bij 
het opstellen van de begroting zijn de bedragen gebaseerd op dit deel van het budget. De 
doelstelling van het Participatiebudget is dat in het verleden bestaande schotten tussen diverse re-
integratie en participatiegerichte budgetten worden weggenomen. Dit is met name van toepassing 
op de doelgroep die onder inburgering vallen. Naast kosten verbonden aan het inburgeren maakt 
men ook gebruik van volwasseneneducatie- en re-integratiemiddelen. De uitgaven vallen bij alle 
drie de gemeenten binnen de budgetten, het overschot kan worden meegenomen naar 2011.  
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Zoals vermeld bij “Financiering deel Participatiebudget Re-integratie” is het niet altijd even 
duidelijk onder welk beleidsterrein de kosten vallen. Dit heeft weer invloed op de 
meeneemregeling naar een volgend jaar. Zoals reeds bij het deel re-integratie is vermeld staan hier 
bij de meeneemregeling 2009 bedragen die zoveel mogelijk betrekking hebben op het 
inburgeringsdeel omdat een goede scheiding met re-integratie en educatie niet mogelijk is.  
Daar werd reeds opgemerkt dat dit ook niet de bedoeling van de wetgever is. De beleidsterreinen 
zijn ontschot dus ook de meeneemregeling. 
De inzet van middelen uit het Participatiebudget is afhankelijk van het afgesproken beleid in een 
jaar en in feite niet de hoogte van de afzonderlijke budgetten van de drie beleidsterreinen. 
 
Aa en Hunze 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rerererekeningkeningkeningkening    

Meeneemregeling 2009 0 0 -24 -24 -24

Lasten 46 46 53 -7 -7

Baten  46 46 80 34 34

Meeneemregeling 2010 0 0 3 -3 -3

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0

 
Assen 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
proproproprognosegnosegnosegnose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Meeneemregeling 2009 0 0 320 320 320

Lasten 584 260 502 82 -242

Baten  584 260 686 102 426

Meeneemregeling 2010 0 0 504 -504 -504

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0

 
Tynaarlo 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

bbbbegrotingegrotingegrotingegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Meeneemregeling 2009 0 0 31 31 31

Lasten 287 86 67 220 19

Baten  287 86 86 -201 0

Meeneemregeling 2010 0 0 50 -50 -50

Bijdrage gemeente 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 17 

Aan het begin van 2010 hebben de gemeenten kunnen aangeven of zij een bijdrage wilden en/of 
konden leveren aan de landelijke doelstelling van het laten starten van 60.000 inburgeraars met 
een inburgeringstraject. De gemeenten Aa en Hunze en Assen wilden graag een bijdrage leveren 
aan deze landelijke doelstelling. Op basis van de ken-je-inburgeraars-principe heeft de gemeente 
Tynaarlo een besluit genomen om een bijdrage te leveren aan de normale doelstelling van 47.000 
inburgeraars. Het reguliere participatiebudget voor inburgering is op deze doelstelling gebaseerd. 
De resultaten die behaald zijn in 2010 worden vergeleken met de landelijke resultaten op deze 
drie outputverdeelmaatstaven. Op basis van deze vergelijking wordt het macrobudget van 2012 
verdeeld per gemeente. De gemiddelde resultaten landelijk van de drie outputverdeelmaatstaven 
zijn nog niet bekend t/m december 2010. 
 
AantalAantalAantalAantal    Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze AssenAssenAssenAssen TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo TotaalTotaalTotaalTotaal 

  Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening 

Aantal vastgestelde 
inburgeringsvoorzieningen 

15 22 125 129 10 11 140 162 

Aantal duale inburgerings- 
voorzieningen en 
taalkennisvoorzieningen 

9 6 75 84 6 7 90 97 

Aantal gehaalde 
inburgeringsexamens en 
staatsexamen NT I of II 

n.b. 89% n.b. 90% n.b. 73% n.b. 81% 

Aantal handhavingen n.b. 1 n.b. 12 n.b. 4 n.b. 17 

 
Naast de verantwoording over 2010 op basis van de outputverdeelmaatstaven, moet van het cohort 
2007-2009 de voortgang worden weergegeven. Hieronder is de voortgang weergegeven van het 
inburgeringscohort 2007-2009. 
AantalAantalAantalAantal    StartStartStartStart----

jaarjaarjaarjaar    
Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    AssenAssenAssenAssen    TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    TotaalTotaalTotaalTotaal    

    Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening 

2007 15 3 120 70 10 16 145 89 
2008 15 15 120 51 10 7 145 73 

Aantal vastgestelde 
inburgeringsvoor-
zieningen 
 

2009 
15 18 120 96 10 7 145 121 

2007 0 1 0 8 0 1 0 10 
2008 0 2 0 33 0 17 0 52 

Aantal voorziening 
Generaal Pardon 
 2009 0 1 0 7 0 4 0 12 

2007 0 8 0 78 0 22 0 108 
2008 0 1 0 31 0 2 0 34 

Aantal handhavingen 
  

2009 0 0 0 44 0 3 0 47 

2007200720072007    15151515    12121212    120120120120    156156156156    10101010    39393939    145145145145    207207207207    
2008200820082008    15151515    18181818    120120120120    115115115115    10101010    26262626    145145145145    159159159159    

Totaal gestart met Totaal gestart met Totaal gestart met Totaal gestart met 
inburgeringstrajectinburgeringstrajectinburgeringstrajectinburgeringstraject    
    2009200920092009    15151515    19191919    120120120120    147147147147    10101010    14141414    145145145145    180180180180    

 
2007 14 6 108 77 9 15 131 98 
2008 14 17 108 75 9 21 131 113 

Binnen 3 
kalenderjaren aan 
examen deelgenomen 2009 14 8 108 49 9 5 131 62 
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Voor bovenstaande cohort is het interessant hoeveel personen binnen 3 kalenderjaren aan een 
examen van een inburgeringsvoorziening (inburgeringsexamen of examen NT II) deelnemen. 
Deelname aan het examen van een inburgeringsvoorziening  is een vereiste om de volledige 
financiering binnen te krijgen voor dit cohort. Dit cohort wordt in zijn totaliteit afgerekend met 
het jaarverslag 2011.  
 
Het startjaar 2007 en 2008 zijn nu volledig afgerond voor wat betreft de financiering. In 2008 zijn 
159 inburgeraars gestart met hun inburgeringstraject. Van deze 159 inburgeraars hebben binnen 
drie kalenderjaren 113 inburgeraars deelgenomen aan een examen, dit is 71%. Een examen kan 
zijn een inburgeringsexamen of een staatexamen NT II.  Het startjaar 2009 heeft  2011 nog, om 
deel te nemen aan een examen. Op 31-12-2011 wordt ook dit jaar afgesloten en zijn alle resultaten 
bekend aangaande dit cohort. 
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    InstapcursussenInstapcursussenInstapcursussenInstapcursussen    
In 2010 is Werkplein Baanzicht gestart met het eenmalig aanbieden van instapcursussen. Het doel 
van de instapcursussen  is om potentiële inburgeraars te werven die een grote afstand hebben tot 
inburgeringstrajecten. Door het volgen van een instapcursus worden de deelnemers gestimuleerd 
en gemotiveerd om door te stromen naar een inburgeringstraject of een alfabetiseringscursus. De 
instapcursussen kunnen dienen als een goede basis om door te stromen naar een regulier traject 
voor het inburgeringsexamen. 
 
De volgende aantallen  inburgeraars zijn gestart met een instapcursus. De instapcursus duurt 
ongeveer een halfjaar. De uitstroomresultaten zullen halverwege 2011 bekend zijn. 
 
AantalAantalAantalAantal    Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze AssenAssenAssenAssen TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo TotaalTotaalTotaalTotaal 

  Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening 

Starters 10 9 30 33 15 16 55 58 

 
3.2.23.2.23.2.23.2.2    TaalcoachesTaalcoachesTaalcoachesTaalcoaches    

In 2009 is Werkplein Baanzicht reeds gestart met het project Taalcoaches. Dit project heeft als 
doel het vergroten van de taalvaardigheid in de Nederlandse Taal. Als tweede doel heeft dit 
project het beter bekend raken met de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Daarnaast krijgt de 
inburgeraar direct contact met Nederlanders. 
 
AantalAantalAantalAantal    Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze AssenAssenAssenAssen TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo TotaalTotaalTotaalTotaal 

  Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening 

Starters 0 7 0 21 0 6 0 34 

 
3.33.33.33.3    MeedoenMeedoenMeedoenMeedoen    

Het meedoen in onze maatschappij voor iedere inwoner in ons werkgebied is de achterliggende 
gedachte dat er een aantal regelingen zijn die dit mede mogelijk maken. Onder voorwaarden, zoals 
inkomen of vermogen, kan men in aanmerking komen voor een premie voor schoolgaande 
kinderen, chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor 
schoolgaande brugklassers om in aanmerking te komen voor een PC. Verder kunnen kinderen aan 
kindervakantieweken meedoen. Eind 2009 is een  witgoedregeling ingevoerd waarbij men onder 
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voorwaarden in aanmerking kan komen voor een wasmachine, koelkast, fornuis of stofzuiger. In 
2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de werking van het meedoenbeleid. De uitkomst 
hiervan is dat het gezamenlijk beleid is losgelaten. In Aa en Hunze wordt ingaande 2011 de 
premie voor chronisch zieken en ouderen en de witgoedregeling afgeschaft. In Aa en Hunze 
wordt de premiebedragen voor schoolgaande kinderen verlaagd. In Assen wordt de premie voor 
chronisch zieken en ouderen gedeeltelijk in natura en gedeeltelijk in geld betaald. In Assen is er 
vanaf 2011 geen aparte vergoeding voor kindervakanties meer maar zijn er mogelijkheden binnen 
de meedoenpremie voor kinderen mogelijkheden voor een vakantieaanbod in natura. In Tynaarlo 
blijft het voorzieningenniveau gehandhaafd.  

  
3.3.13.3.13.3.13.3.1    Meedoen kinderenMeedoen kinderenMeedoen kinderenMeedoen kinderen    

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar en schoolgaand kunnen in aanmerking komen voor een 
premie welke bedoeld is om deel te kunnen nemen aan een (sport)vereniging of aan andere 
culturele activiteiten. Een brugklasser kan naast de premie ook in aanmerking komen voor een PC 
en internetvergoeding.  
 
Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend dat er een vermogenstoets zou worden 
ingevoerd. De werkelijke aantallen zijn als gevolg hiervan bij alle drie de gemeenten een stuk 
lager dan de begrote aantallen.  
  

3.3.23.3.23.3.23.3.2    MeedoeMeedoeMeedoeMeedoen ouderen, chronisch zieken en gehandicaptenn ouderen, chronisch zieken en gehandicaptenn ouderen, chronisch zieken en gehandicaptenn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten    
Ook bij de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten is na de vaststelling van de begroting het 
beleid aangepast. Naast de vermogenstoets is de langdurigheidstoeslag een voorliggende 
voorziening. Door aanscherping van de regeling heeft iemand die voor deze toeslag in aanmerking 
komt, geen recht op een meedoenpremie. In de laatste bestuursrapportage vermelden wij reeds dat 
op deze wijze stapeling van verschillende voorzieningen hierdoor wordt voorkomen. Verder is de 
doelgroep ingeperkt doordat personen die in een inrichting c.q. instelling verblijven uitgesloten 
zijn voor een premie. Gevolg van het voorgaande is dat de aantallen sterk af wijken van de 
begroting maar dat de aantallen en kosten in het laatste kwartaal nog sterker dalen dan was 
ingeschat.  
 
Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    

 
AssenAssenAssenAssen    
 

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
 

TotaalTotaalTotaalTotaal    
 

  Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening 

Schoolgaande kinderen 250 122 1.500 991 210 134 1.960 1.247 

Brugklassers 20 7 100 67 20 14 140 88 

PC voor brugklassers 20 4 100 92 20 9 140 105 

Internetvergoeding 80 74 270 340 80 59 430 473 

Chronisch zieken etc. 300 130 1.000 336 250 118 1.550 584 
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De kosten van Meedoen voor de drie gemeenten bedragen: 
 
Aa en Hunze 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.0€ 1.0€ 1.0€ 1.000) 00) 00) 00)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Schoolgaande kinderen  54 35 31 23 4 

Brugklassers 11 8 4 7 4 

PC voor brugklassers 18 18 4 14 14 

Internetvergoeding 17 17 19 -2 -2 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    100100100100    78787878    58585858    42424242    20202020    

Chronisch zieken etc. 120 70 58 62 12 

Totaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal Meedoen    220220220220    148148148148    116116116116    104104104104    32323232    

Bijdrage gemeente 220 148 116 104 32 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
Assen 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Schoolgaande kinderen  323 269 236 87 33 

Brugklassers 53 47 35 18 12 

PC voor brugklassers 90 72 88 2 -16 

Internetvergoeding 58 75 77 -19 -2 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    524524524524    463463463463    436436436436    88888888    27272727    

Chronisch zieken etc. 400 160 168 232 -8 

Totaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal Meedoen    924924924924    623623623623    604604604604    320320320320    19191919    

Bijdrage gemeente 924 623 604 320 19 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
Tynaarlo 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekenrekenrekenrekeninginginging    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Schoolgaande kinderen  45 43 35 10 8 

Brugklassers 11 13 7 4 6 

PC voor brugklassers 18 14 8 10 6 

Internetvergoeding 17 15 13 4 2 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    91919191    85858585    63636363    28282828    22222222    

Chronisch zieken etc. 100 70 54 46 16 

Totaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal MeedoenTotaal Meedoen    191191191191    155155155155    117117117117    74747474    38383838    

Bijdrage gemeente 191 155 117 74 38 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
 
 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 21 

3.43.43.43.4    KindervakantiewekenKindervakantiewekenKindervakantiewekenKindervakantieweken    
Gezinnen met kinderen tot 120% van het bestaansminimum en in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar 
konden in 2010 in aanmerking komen voor een bijdrage in een vakantieactiviteit. De ISD verzorgt 
de uitvoering voor de gemeente Assen. Externe partijen doen dit samen met de gemeente Aa en 
Hunze en Tynaarlo voor inwoners uit deze gemeenten. In de begroting van de ISD zijn voor deze 
activiteit geen bedragen begroot, maar komen rechtstreeks ten laste van de afzonderlijke 
gemeenten. In Assen hebben 123 gezinnen in 2010 een bijdrage ontvangen. De aantallen in Aa en 
Hunze en Tynaarlo zijn bij de ISD onbekend. 
 
(B(B(B(Bedragen * edragen * edragen * edragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    

 
AssenAssenAssenAssen    
 

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
 

TotaalTotaalTotaalTotaal    
 

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Begroot  pm pm pm pm pm pm pm pm 

Rekening pm pm 59   pm   59 0 

Bijdrage gemeente   pm   59   pm   59 

 
3.53.53.53.5    WitgoedregelingWitgoedregelingWitgoedregelingWitgoedregeling    

Bij deze regeling kunnen de inwoners van onze drie gemeenten die een laag inkomen hebben 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding voor vervanging van een 
wasmachine, koelkast, fornuis of stofzuiger.  
In 2010 werden er in de drie gemeenten 340 witgoedartikelen verstrekt waarvan 14 woonachtig 
waren in Aa en Hunze, 312 in Assen en 14 in Tynaarlo. Naar aanleiding van de eerder genoemde 
evaluatie eind 2010 is besloten dat ingaande 2011 deze regeling in Assen en Tynaarlo op dezelfde 
wijze voortgezet wordt maar in Aa en Hunze wordt afgeschaft.  In de begroting zijn geen 
bedragen geraamd, omdat de regeling na vaststelling van de begroting werd vastgesteld. 
  
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    

  
AssenAssenAssenAssen    
  

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
  

TotaalTotaalTotaalTotaal    
  

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Begroot  0 0 0 0 0 0 0 0 

Rekening 3   101   6   110 0 

Bijdrage gemeente   3   101   6   110 

 
Wat kost het beleidsproduct Participatie? 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze      Assen *Assen *Assen *Assen *      TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo      TotaalTotaalTotaalTotaal      

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Meeneemregeling 2009  -24  320  31  327

Begroot  292 292 1.695 1.695 501 501 2.488 2.488

Rekening 182 80 1.392 686 202 86 1.776 852

Meeneemregeling 2010 3   504  50  557  

Bijdrage gemeente  129  890  135  1.154
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4444    InkomInkomInkomInkomensondersteuningensondersteuningensondersteuningensondersteuning    
 

4.14.14.14.1    WWB InkomensdeelWWB InkomensdeelWWB InkomensdeelWWB Inkomensdeel    
Met de invoering van de eerder gememoreerde wet BUIG zijn de uitkeringen voor 
inkomensondersteuning ingaande 1 januari 2010 gebundeld. Bij de vaststelling van de begroting 
was dit nog niet bekend. Voor de duidelijkheid zijn de regelingen die hieronder vallen ook in de 
rekening gebundeld.   
De grootste kostenpost bij het inkomensdeel zijn de uitkeringskosten van de WWB. Bij het 
begroten van deze kosten laten wij ons leiden door de geprognosticeerde werkloosheidscijfers van 
het Centraal Plan Bureau en maken daarbij een inschatting wat dit betekent voor onze regio en 
doelgroepen. Ook de gemeentelijke budgetten werden door het ministerie hierop gebaseerd. 
Omdat in de loop van 2010 bleek dat het werkloosheidscijfer te hoog was ingeschat werd als 
gevolg daarvan het voorlopig vastgestelde rijksbudget voor het inkomensdeel in juni 2010 naar 
beneden bijgesteld.  Bij de definitieve vaststelling van dit budget in oktober 2010 werd deze 
uiteindelijk nog verder naar beneden bijgesteld. Voor Aa en Hunze met € 263.000, voor Assen met 
€ 1.776.000 en voor Tynaarlo met € 324.000. Over deze mutaties zijn de deelnemende gemeenten 
door zowel het ministerie van SZW als de ISD steeds geïnformeerd. 
Bij het opstellen van de begroting 2010, eind maart 2009, gingen wij uit van een nog lager 
rijksbudget in de drie gemeenten waardoor er uiteindelijk toch ten opzichte van de begroting een 
positief saldo is ontstaan.    

 
De debiteuren zijn uiteindelijk lager uitgekomen dan begroot. Dit komt o.a. omdat er in het vierde 
kwartaal een afschrijving heeft plaatsgevonden van verhaalsdebiteuren in alle drie de gemeenten. 
Een uitgebreide toelichting hierover vindt u bij het onderdeel debiteuren. 
    
GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    
KlantaantallenKlantaantallenKlantaantallenKlantaantallen    

Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    
 

AssenAssenAssenAssen    
  

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
  

TotaalTotaalTotaalTotaal    
  

  Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening 

Werkklanten 43 49 368 413 59 54 470 516 

Participatieklanten 146 129 811 787 139 130 1.096 1.046 

Zorgklanten 16 17 100 100 17 20 133 137 

Jongeren < 27 jaar 24 43 195 289 45 54 264 386 

Zak- en kleedgeld 0 0 100 100 125 120 225 220 

Subtotaal WWB 229 238 1.574 1.689 385 378 2.188 2.305 

IOAW 8 11 28 44 8 15 44 70 

IOAZ 9 9 13 2 3 1 25 12 

Bbz starters 2 2 10 11 2 2 14 15 

Wwik 0 0 20 16 0 0 20 16 

Totaal 248 260 1.645 1.762 398 396 2.291 2.418 

 
Aa en HunzAa en HunzAa en HunzAa en Hunzeeee    
De stijging van het aantal WWB/Wij klanten in 2010 is uiteindelijk uitgekomen op ruim 13% ten 
opzichte van eind 2009. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringskosten met bijna € 300.000 gestegen. 
In de laatste bestuursrapportage van oktober werd een nog hogere stijging verwacht, maar door 
geringere instroom en verhoogde uitstroom van het aantal klanten in het laatste kwartaal vielen 
de kosten lager uit. Doordat er een negatief saldo is ontstaan van bijna € 640.000 kan er wederom 
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een beroep gedaan worden op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) waardoor er een eigen 
risico voor de gemeente overblijft van € 284.000 wat overeenkomt met de laatste prognose.  
Naast de uitkeringskosten waren er in 2010 ook algemene kosten WWB zoals kosten voor de 
bezwarencommissie, proces- en gerechtskosten en rentekosten voor het afsluiten van 
kasgeldleningen om de uitkeringskosten te betalen. Voor Aa en Hunze bedroegen deze kosten in 
2010 respectievelijk € 18.415 en € 2.435. 
 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 20oktober 20oktober 20oktober 2010101010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Budget I-deel 2.177 2.839 2.839 662 0

Debiteurenontvangsten 120 120 91 0 -29

Totaal budgetTotaal budgetTotaal budgetTotaal budget    2.2972.2972.2972.297 2.9592.9592.9592.959 2.9302.9302.9302.930 662662662662 ----29292929

Uitkeringskosten WWB 2.923 2.988 2.866 -65 122

Uitkeringskosten Wij 0 369 351 -369 18

Uitkeringskosten IOAW 120 186 180 -66 6

Uitkeringskosten IOAZ 150 144 148 6 -4

Uitkeringskosten Bbz starters 60 64 23 -4 41

Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven    3.2533.2533.2533.253 3.7513.7513.7513.751 3.5683.5683.5683.568 ----498498498498 183183183183

Saldo inkomensdeel ----956956956956 ----792792792792 ----638638638638 164164164164 154154154154

Aanvraag IAU -738 -508 -354 230 -154

max. eigen risico 10% 218 284 284 -66 0

Bijdrage gemeente 218 284 284 -66 0

Saldo inkomensdeel 0 0 0 0 0

   
AssenAssenAssenAssen    
De WWB/Wij uitkeringskosten zijn in Assen met € 4.300.000 gestegen ten opzichte van de 
begroting. De reden is een sterke stijging van het aantal klanten met name jongeren tot 27 jaar die 
niet was te voorzien bij het opstellen van de begroting. Uiteindelijk is het aantal WWB klanten in 
2010 met ruim 9% gestegen ten opzichte van eind 2009. De gebundelde uitkeringskosten komen 
uiteindelijk iets lager uit dan de geprognosticeerde kosten als vermeld in de laatste 
bestuursrapportage van oktober. Oorzaak hiervan dat in het laatste kwartaal meer uitstroom is 
gerealiseerd dan verwacht. 
Zoals verwacht en vermeld in de bestuursrapportages van oktober 2010 kan de gemeente Assen 
voor het eerst een beroep doen op een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) omdat er een 
tekort is ontstaan van meer dan 10% van het BUIG-budget. De gemeentelijke bijdrage voor 2010 
komt daardoor uit op € 1.950.000. 
Zoals vermeld bij Aa en Hunze waren er naast de uitkeringskosten in 2010 ook algemene kosten 
WWB zoals kosten voor de bezwarencommissie, proces- en gerechtskosten en rentekosten voor 
het afsluiten van kasgeldleningen om de uitkeringskosten te betalen. Voor Assen bedroegen deze 
kosten in 2010 respectievelijk € 74.889 en € 18.022.  
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(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 
oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    

RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 
begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Budget I-deel 17.493 19.502 19.502 2.009 0

Debiteurenontvangsten 925 925 788 -137 -137

Totaal bTotaal bTotaal bTotaal budgetudgetudgetudget    18.41818.41818.41818.418 20.42720.42720.42720.427 20.29020.29020.29020.290 1.8721.8721.8721.872 ----137137137137

Uitkeringskosten WWB 17.891 20.285 19.808 -1.917 477

Uitkeringskosten Wij 0 2.477 2.403 -2.403 74

Uitkeringskosten IOAW 290 588 577 -287 11

Uitkeringskosten IOAZ 150 20 21 129 -1

Uitkeringskosten Bbz starters 270 321 173 97 148

Uitkeringskosten Wwik 230 206 188 42 18

Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven    18.83118.83118.83118.831 23.89723.89723.89723.897 23.17023.17023.17023.170 ----4.3394.3394.3394.339 727727727727

Saldo inkomensdeel ----413413413413 ----3.4703.4703.4703.470 ----2.8802.8802.8802.880 ----2.4672.4672.4672.467 590590590590

Aanvraag IAU 0 -1.520 -930 1.520 -590

max. eigen risico 10% 413 1.950 1.950 -1.537 0

Bijdrage gemeente 413 1.950 1.950 -1.537 0

Saldo inkomensdeel 0 0 0 0 0

 
TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
In Tynaarlo zijn de WWB/Wij klanten in 2010 gestegen met ruim 10% ten opzichte van de 
aantallen eind 2009. Gevolg is een stijging van de uitkeringskosten met € 470.000 ten opzichte van 
de begroting. In de begroting gaven wij reeds aan dat er wederom een tekort zal ontstaan bij de 
uitvoering van de WWB. Dit tekort in Tynaarlo is een structureel tekort omdat dit mede een 
gevolg is van het door het rijk gehanteerde verdeelmodel. In het verdeelmodel maakt de zak- en 
kleedgeldvergoeding geen deel uit. Het rijk kent twee compensatie mogelijkheden om een deel 
van het tekort te dekken. Dat is in de eerste plaats de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) als 
er een incidenteel tekort is van meer dan 10% van het jaarbudget en de Meerjarige Aanvullende 
Uitkering (MAU) als het tekort langer dan drie jaar het geval is en er sprake is van een verstoring 
van het verdeelmodel. Een eerdere aanvraag MAU werd afgewezen omdat de Toetsingscommissie, 
die de minister adviseert, van oordeel was dat het toenmalige tekort niet werd veroorzaakt door 
het verdeelmodel. Wel gaf de minister als uitzondering op de regel de gemeente de mogelijkheid 
om een incidentele uitkering aan te vragen. Ook voor 2010 kan er weer een aanvraag IAU 
ingediend worden.       
Zoals bij andere gemeenten reeds is vermeld zijn er naast de uitkeringskosten in 2010 ook 
algemene kosten WWB zoals kosten voor de bezwarencommissie, proces- en gerechtskosten en 
rentekosten voor het afsluiten van kasgeldleningen om de uitkeringskosten te betalen. Voor 
Tynaarlo bedroegen deze kosten in 2010 respectievelijk € 6.794 en € 2.753. 
 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose Prognose Prognose Prognose 

oktober 2010oktober 2010oktober 2010oktober 2010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Budget I-deel 2.648 3.500 3.500 852 0

Debiteurenontvangsten 225 125 87 -138 -38

Totaal budgetTotaal budgetTotaal budgetTotaal budget    2.8732.8732.8732.873 3.6253.6253.6253.625 3.5873.5873.5873.587 714714714714 ----38383838

Uitkeringskosten WWB 3.346 2.902 2.978 368 -76

Uitkeringskosten Wij 0 479 451 -451 28
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Uitkeringskosten IOAW 100 240 236 -136 4

Uitkeringskosten IOAZ 45 19 18 27 1

Uitkeringskosten Bbz starters 60 40 22 38 18

Uitkeringskosten WWB z-en kl. 0 489 481 -481 8

Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven    3.5513.5513.5513.551 4.1694.1694.1694.169 4.1864.1864.1864.186 ----635635635635 ----17171717

Saldo inkomensdeel ----678678678678 ----544544544544 ----599599599599 79797979 ----55555555

Aanvraag IAU -413 -194 -249 -164 55

max. eigen risico 10% 265 350 350 -85 0

Bijdrage gemeente 265 350 350 -85 0

Saldo inkomensdeel 0 0 0 0 0

 
Toelichting debiteuren Toelichting debiteuren Toelichting debiteuren Toelichting debiteuren     
In totaal kent de ISD zo’n 1.722 debiteuren. Van deze debiteuren hebben 1.259 debiteuren 
voldoende draagkracht om hun schuld ook af te kunnen lossen. In onderstaande tabel is per 
gemeente een overzicht te zien van de debiteuren. 

Bijstandsdebiteuren Totaal Bijstandsdebiteuren Totaal Bijstandsdebiteuren Totaal Bijstandsdebiteuren Totaal      Assen   Aa en Hunze   Tynaarlo   Totaal  Totaal  Totaal  Totaal     

 ISD  ISD  ISD  ISD      t/m dec. 2010   t/m dec. 2010   t/m dec. 2010   t/m dec. 2010  t/m dec. 2010  t/m dec. 2010  t/m dec. 2010     

 Aantal debiteuren 1 januari 2010  1.312 204 206 1.722 

 gemiddeld deb. Saldo  €               4.087 €             6.234 €             4.442 €                 4.383 

        

 Aantal debiteuren per 31 december '10  1.417 225 70 1.712 

 gemiddeld deb. Saldo  €               3.976 €            6.393 €           13.411 €                 4.679 

        

Aantal aflossende debiteuren 961 139 159 1.259 

Totaal afgelost  €         1.248.544 €         190.338 €         158.579 €          1.597.461 
gemiddeld aflossingsbedrag t/m 
december €                1.299 €             1.369 €                997 €                 1.269 

        

% afgelost van de hoofdsom 23% 15% 17% 21% 

% debiteuren die aflossen 73% 68% 77% 73% 

        

Corr./buiteninv. tov hoofdsom 13,23% 14,66% 13,13% 13,46% 

 
In bovenstaand overzicht staan alle bijstandsdebiteuren van de ISD vermeld. Dit is inclusief de 
BBZ debiteuren (totaal bijna € 1,6 mln.). Op basis van dit inningspercentage wordt ook jaarlijks de 
hoogte van de voorziening vastgesteld. De hoogte van de voorziening wordt gesteld op 20% van 
het uitstaande debiteuren saldo. 
 
 In 2010 is de ISD gestopt met het innen van zogenaamde verhaalsbijdragen. Op verzoek van de 
deelnemende gemeenten vindt u in deze jaarrekening een uitgebreide toelichting over het stoppen 
van verhaal en de consequenties voor de debiteurensaldo’s en de voorziening.  
 
Voor de duidelijkheid het verhalen van bijstand is formeel niet afgeschaft. Echter het 
managementteam van de ISD heeft besloten om te stoppen met het opleggen van een 
verhaalsbijdrage om twee redenen. Allereerst is er sprake van een voorliggende voorziening, 
namelijk de alimentatie. Geacht wordt dat klanten via de rechtbank zo’n voorlopige voorziening 
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aanvraagt. In juridische termen: De ISD legt het accent bij onderhoudsverplichtingen volledig op 
de alimentatieverplichting ex artikel 55 Wwb en daarmee bij de bijstandscliënt. Uitgangspunt 
wordt dat alimentatie in een gerechtelijke beschikking vastgesteld wordt, zodat de cliënt over een 
zelf te executeren titel beschikt. Overigens is deze lijn ook overeenkomstig gewijzigde civiele 
wetgeving. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de klant zelf. De tweede reden om te stoppen was 
van bedrijfseconomische karakter. Voor de uitvoering van verhaal had de ISD nog één 
medewerker in dienst. De jaarlijkse kosten van deze medewerker waren hoger dan de inkomsten 
uit verhaal. Tegelijkertijd liepen de maandelijkse vorderingen op. Immers maandelijks wordt een 
verhaalsbedrag opgeboekt op de balans zonder dat daar aflossingen tegenover staan. Dit te samen 
heeft het managementteam van de ISD doen besluiten om geen uitvoering te geven aan het 
verhaal. Door scherp te sturen op de alimentatieverplichting (streng aan de poort) worden de 
kosten van bijstand voor de gemeenten zo laag mogelijk gehouden. Bijkomend voordeel is een 
besparing van 1 fte op de bedrijfsvoering.  Om een beeld te geven van het aantal nieuwe 
verhaalszaken in 2008: in drie gevallen is een aanvullende verhaalsbijdrage opgelegd. Te 
verwaarlozen aantallen op een totaal van 52 onderzoeken in dat jaar. Aanvullend zijn in het 
voorjaar van 2010 de verhaalsvorderingen per eind 2009 geïnventariseerd. Het beloop van de 
vorderingen bedroeg toen € 524.161,77 en betrof 82 onderhoudsplichtigen. Geïncasseerd werd      
€ 3.157,14 (p.m.), terwijl € 12.099,91 (p.m.) aan verhaalsbijdragen geboekt werd.  
 
Als gevolg van het niet meer innen van de bijdragen van verhaal. Het niet meer verhalen, dus ook 
niet meer opboeken van vorderingen waarop nauwelijks wordt afgelost, heeft er toe geleid dat de 
ISD halverwege het jaar een afboeking heeft gedaan op de verhaalsvorderingen. In onderstaande 
tabel een overzicht per gemeente van de gevolgen hiervan voor de verschillende debiteurensaldo’s 
per gemeente. Daarnaast moest er een bijstorting plaatsvinden om de voorzienig op het 
noodzakelijke percentage van 20% te houden.  
 
Deze actie in 2010 heeft dus consequenties voor de netto ontvangsten van de drie verschillende 
gemeenten op het gebied van debiteuren. Immers de vorderingen zijn afgeboekt ten laste van de 
voorziening. Dit leidt tot een lager uitstaand debiteurensaldo. Echter om risico’s in de toekomst af 
te dekken moet de ISD de voorziening op eerder genoemd percentage van 20 houden ten opzichte 
van het uitstaande saldo. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening die ten laste van de 
exploitatie wordt gebracht. Voor het uiteindelijk netto resultaat op de bedrijfsvoering betekent dit 
een eenmalig nadelig effect op de jaarlijkse debiteurenontvangsten. Dit effect op de uiteindelijke 
netto ontvangsten is in onderstaande tabel weergegeven. Tot slot verwijzen wij voor meer 
technische informatie naar de balans behorende bij deze jaarrekening. 
De debiteurenontvangsten die in relatie liggen met de uitkeringsregelingen die gebundeld zijn in 
de wet BUIG staan in onderstaand tabel. 

 
 Beginsaldo 1-1 

incl.rente 
verstrekkingen 
incl rente 

ontvangsten 
incl.rente 

correcties en 
buiteninvordering 

Eindsaldo 31-12 
incl.rente 

Aa en Hunze        €        493.571,35  €        123.234,32  €      90.861,01-  €         141.047,26-  €      384.897,40 
Assen                   €     3.548.711,52  €        926.906,72  €    787.541,94-  €         595.639,31-  €   3.092.436,99 
Tynaarlo             €        426.528,08  €        154.241,21  €      86.520,37-  €           92.580,03-  €      401.668,89 
 totaal  €     4.468.810,95  €     1.204.382,25  €    964.923,32-  €         829.266,60-  €   3.879.003,28 
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De totale kosten en baten van het inkomensdeel bedragen:  
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en Aa en Aa en Aa en 

HunzeHunzeHunzeHunze    
  AssenAssenAssenAssen      TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo      TotaalTotaalTotaalTotaal      

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Begroot  3.253 3.253 18.831 18.831 3.551 3.551 3.286 25.635

Rekening 3.568 3.284 23.170 21.220 4.186 3.836 30.924 28.340

Bijdrage gemeente  284  1.950  350  2.584
*begroting en rekening zijn incl. Wij, IOAW, IOAZ, Wwik, Bbz starters  

 
4.24.24.24.2    SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverlening    

Nadat de begroting is vastgesteld werd besloten om ingaande 1 januari 2010 geen 
exploitatiegeldstromen meer plaats te laten vinden tussen de ISD en de GKB. Tot die datum 
fungeerde de ISD als financieel doorgeefluik tussen de gemeenten en de GKB. De geldstromen 
lopen ingaande genoemde datum rechtstreeks tussen gemeenten en de GKB. Ook in 2010 was er 
weer een nauwe samenwerking tussen de ISD en de GKB. Deze samenwerking betrof klanten van 
de ISD die een schuldenproblematiek hebben en daardoor een belemmering om terug te komen op 
de arbeidsmark. Om de laagdrempeligheid daarbij te verhogen heeft een consulent van de GKB 
inmiddels zitting in het gebouw van Baanzicht. Een deel van de exploitatielasten van de GKB kon 
als gevolg van het wegnemen van schuldbelemmeringen gedekt worden uit het participatiebudget.  
Het gaat hierbij om: 39 personen uit Aa en Hunze, 441 uit Assen en 26 uit Tynaarlo. 
 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    

  
AssenAssenAssenAssen    
  

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
  

TotaalTotaalTotaalTotaal    
  

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Begroot  115 115 844 844 180 180 1.139 1.139 

Rekening 0   0   0   0 0 

Bijdrage gemeente   0   0   0   0 

   
4.34.34.34.3    KwijtscheldingKwijtscheldingKwijtscheldingKwijtschelding    

Namens de drie gemeenten beoordeeld de ISD of men recht heeft op kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen. Het besluit wordt ter kennisname van de gemeenten gebracht voor 
interne verwerking. Ingaande 2011 vindt er een administratieve vereenvoudiging plaats voor de 
klant door de beoordeling van het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belasting en 
waterschapsbelasting te bundelen en door één instantie uit te laten voeren t.w. Hefpunt. De 
aantallen zijn in Aa en Hunze en Assen hoger uitgevallen, omdat de doelgroep door de 
economische omstandigheden groter is geworden dan bij het opstellen van de begroting van was 
uitgegaan.   
 
AantallenAantallenAantallenAantallen    Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    AssenAssenAssenAssen    TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    TotaalTotaalTotaalTotaal    

Begroot  140 1.950 300 2.390 

Rekening 271 2.158 300 2.729 

 
4.44.44.44.4    Bijzondere bijstandBijzondere bijstandBijzondere bijstandBijzondere bijstand    

Dit zijn kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden door de klant, maar het inkomen is 
ontoereikend om dit te betalen. Dit kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld voor een bril, 
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dieetkosten, orthopedische schoenen, verhuiskosten, reiskosten woon-werkverkeer en collectieve 
ziektekosten.    
In de bestuursrapportages gaven wij reeds aan dat deze vorm van bijstand een open-eind regeling 
is en grillig van aard waardoor het reëel begroten moeilijk is. In alle drie de gemeenten zijn de 
uitgaven de begrote bedragen overschreden. In Aa en Hunze en Tynaarlo sluiten de uitgaven aan 
bij de laatste bestuursrapportage. In Assen zijn de bedragen hoger uitgevallen. De oorzaak hiervan 
is dat Assen heeft besloten om de eigen bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering mee te 
verzekeren. Gevolg hiervan zijn aanmerkelijk hogere kosten voor de gemeente. In de post 
“rekening” van de gemeente Assen is niet het bedrag van € 10.782 opgenomen omdat dit geen 
uitkeringskosten zijn maar kosten van de klantenraad Assen in 2010. Voor Aa en Hunze en 
Tynaarlo bedroegen deze kosten respectievelijk € 63 en € 71. 
 
Aa enAa enAa enAa en Hunze Hunze Hunze Hunze    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 70 136 144 -74 -8 

Baten  70 0 0 -70 0 

Bijdrage gemeente 0 136 144 144 8 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal    809   

 
AssenAssenAssenAssen    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.€ 1.€ 1.€ 1.000) 000) 000) 000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 800 800 1.203 -403 -403 

Baten  800 0 0 -800 0 

Bijdrage gemeente 0 800 1.203 1.203 403 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal   4.424   

 
TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 140 190 205 -65 -15 

Baten  140 0 0 -140 0 

Bijdrage gemeente 0 190 205 205 15 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal   888   

 
4.54.54.54.5    LangdurigheidstoeslagLangdurigheidstoeslagLangdurigheidstoeslagLangdurigheidstoeslag    

Personen die langdurig rond moeten komen van het bestaansminimum kunnen in aanmerking 
komen voor de langdurigheidstoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de 
gezinsomstandigheden.  
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Ten opzichte van de begroting zijn de lasten aanmerkelijk hoger uitgevallen. De reden van de 
overschrijding vermelden wij reeds in de bestuursrapportages. Kort samengevat komt het erop 
neer dat de verordening waarin vermeld stond dat een aanvraag tot maximaal 12 maanden met 
terugwerkende kracht kon worden verstrekt geen stand hield als gevolg van een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep. Aanvragen die om die reden werden afgewezen in de periode 2004 tot 
2010 moesten worden herzien.  
De overschrijding is ook een gevolg van het feit dat een aanvraag om meedoenpremie getoetst is 
op de langdurigheidstoeslag omdat dit een voorliggende voorziening is. Dit heeft geleid tot een 
extra uitzetting van de langdurigheidstoeslag en een krimp bij de meedoenpremie omdat er geen 
sprake mag zijn van stapeling van uitkeringen. Dit alles heeft geleid tot overschrijding van de 
begrote bedragen bij alle drie de gemeenten. Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage 
komen de bedragen in Aa en Hunze en Tynaarlo min of meer overeen. In Assen zijn er in de 
tweede helft van het jaar meer aanvragen geweest dan was voorzien. Gevolg hogere kosten.   
 
Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 30 80 75 -45 5 

Baten  30 0 0 -30 0 

Bijdrage gemeente 0 80 75 75 -5 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal   281   

 
AssenAssenAssenAssen    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 230 550 623 -393 -73 

Baten  230 0 0 -230 0 

Bijdrage gemeente 0 550 623 623 73 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal   2.460   

 
TynTynTynTynaarloaarloaarloaarlo    
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    Prognose juli Prognose juli Prognose juli Prognose juli 

2010201020102010    
RekeningRekeningRekeningRekening    Saldo Saldo Saldo Saldo 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
prognoseprognoseprognoseprognose----
rekeningrekeningrekeningrekening    

Lasten 55 110 119 -64 -9 

Baten  55 0 0 -55 0 

Bijdrage gemeente 0 110 119 119 9 

Saldo 0 0 0 0 0 

Aantal   488   

 
4.64.64.64.6    Inkomensvoorziening OudeInkomensvoorziening OudeInkomensvoorziening OudeInkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)re en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)re en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)re en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)    

Met de invoering van de wet BUIG (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan 
gemeenten) is de financiering van deze regeling ingaande 1 januari 2010 gewijzigd. Werden tot die 
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datum de uitkeringskosten voor 75% door het rijk vergoed, vanaf genoemde datum maakt het deel 
uit van een budget waar naast deze regeling ook andere regelingen als de WWB uit moeten 
worden gefinancierd. Voor 2010 was de verwachting dat door invoering van de IOW de doelgroep 
zou teruglopen. De IOW is een voorliggende voorziening voor personen die na een WW of WGA 
periode nog werkloos zijn en op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. 
Deze regeling wordt door het UWV uitgevoerd. Als gevolg van de economische omstandigheden 
was er geen sprake van terugloop maar van een lichte stijging van het aantal 
uitkeringsgerechtigden bij alle drie de gemeenten ten opzichte van de begroting.  
De bedragen staan vermeld bij het onderdeel WWB inkomensdeel. Ten opzichte van de laatste 
bestuursrapportage wijken de bedragen licht naar beneden af, een gevolg van een lichte terugloop 
van de aantallen in het laatste kwartaal. 
 

4.74.74.74.7    Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)    
Ook de IOAZ is als gevolg van de invoering van de wet BUIG opgegaan in de budgetfinanciering 
tezamen met o.a. de WWB. De regeling kenmerkt zich als een regeling met een zeer gering 
verloop. In alle drie de gemeenten zijn de uitgaven binnen de begroting gebleven. Ten opzichte 
van de laatste bestuursrapportage wijken de bedragen van Aa en Hunze en Assen enigszins naar 
boven af als gevolg van het afboeken van een oninbare vordering in beide gemeenten. De uitgaven 
van Tynaarlo komen overeen met de prognose in de laatste rapportage. 
De bedragen staan vermeld in het hoofdstuk WWB inkomensdeel. 
 

4.7.14.7.14.7.14.7.1    Buiteninvordering bijstandBuiteninvordering bijstandBuiteninvordering bijstandBuiteninvordering bijstand    
Deze post is formeel opgevoerd in de begroting 2010 in verband met een begroot bedrag in de 
begroting 2009. Vanaf 2010 zijn er geen kosten meer, omdat er thans een voorziening voor 
dubieuze debiteuren is. 
 

Wat kost het beleidsproduct Inkomensondersteuning? 
(Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * (Bedragen * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en Aa en Aa en Aa en 

HunzeHunzeHunzeHunze    
  Assen *Assen *Assen *Assen *      TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo      TotaalTotaalTotaalTotaal      

  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Begroot  3.468 3.468 20.705 20.705 3.926 3.926 28.099 28.099

Rekening 3.787 3.284 24.996 21.220 4.510 3.836 33.293 28.340

Bijdrage gemeente  503  3.776  674  4.953

Saldo  0  0  0  0

* begroting en rekening zijn incl. Wij, IOAW, IOAZ, Wwik en Bbz starters 
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5555    HandhavinHandhavinHandhavinHandhavingggg    
 
Voor 2010 lag de nadruk van het handhavingsbeleid binnen de ISD op preventie. De medewerkers 
die de eerste klantcontacten hebben worden door onze unit Handhaving begeleid om meer 
fraudealert te worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de fraudescorekaart. De implementatie 
hiervan is in 2010 nog niet afgerond als gevolg van relatief veel nieuwe medewerkers bij de 
medewerkers met de eerste klantcontacten. In 2011 wordt het traject voortgezet. Naast de 
preventieve heeft de unit zich ook beziggehouden met repressieve werkzaamheden. Onderstaand 
tabel geeft inzicht in afgeronde fraudeonderzoeken in 2010.  
     
Afgeronde onderzoeken in 2010 
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    AssenAssenAssenAssen    TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    TotaalTotaalTotaalTotaal    
Vermogensfraude   3   3 

Witte fraude* 3 7   10 

Samenwoningsfraude 4 27 2 33 

Zwarte fraude** 2 13 2 17 

Domicilie fraude 2 18 1 21 

overige   9 1 10 

          

totaal aantal 11 77 6 94 

Fraudebedrag  €           11.607  €        182.804  €           42.068  €        236.479 
* witte fraude is legaal werken niet gemeld bij ISD 
** zwarte fraude is illegaal werken niet gemeld bij ISD 

 
De baten en lasten van dit onderdeel hebben betrekking op loonkosten en wordt verantwoord bij 
de bedrijfsvoering waarbij rekening is gehouden met de aan de gemeenten toegekende extra 
rijksbaten voor hoogwaardig handhaven . 
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6666    BedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoering    
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven betreffende het resultaat en de ontwikkelingen op 
het gebied van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt onderverdeeld in de personeelskosten 
en de overige kosten bedrijfsvoering. Onder de eerste kosten vallen de loonkosten en onder de 
tweede de kosten als huur gebouw, kantoorautomatisering e.d.. De variabele kosten zijn de kosten 
van rente en afschrijving van investeringen. 
 
OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel    
Bedrag * € 1.000    

PrimaPrimaPrimaPrimaire ire ire ire 
begroting excl. begroting excl. begroting excl. begroting excl. 
BTWBTWBTWBTW    

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 
excl. BTWexcl. BTWexcl. BTWexcl. BTW    

Netto resultaat Netto resultaat Netto resultaat Netto resultaat 
excl. BTWexcl. BTWexcl. BTWexcl. BTW    

Personeelskosten 6.240 6.978 -738

Beheerskosten 2.556 2.326 230

Variabele kosten 193 196 -3

Vaste kosten 0 0 0

Resultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoering    8.9898.9898.9898.989 9.5009.5009.5009.500 ----511511511511

        

Externe financiering  657 1.168 511

Resultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoeringResultaat op bedrijfsvoering    8.3318.3318.3318.331 8.3318.3318.3318.331 0000

 
Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de personeelskosten van de ISD hoger zijn dan begroot. 
De beheerskosten zijn lager dan begroot. Per saldo zijn de kosten met € 511.000,- gestegen. 
Tegenover deze stijging staat een hoger bedrag aan externe financiering waardoor het resultaat op 
het begrotingsniveau uitkomt. Per onderdeel vindt u een toelichting op deze mutaties. 
 

6.16.16.16.1    PersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskosten    
Allereerst ligt er een directe relatie tussen het klantenbestand en formatie. Stijging van het aantal 
klanten zal een stijging van de formatie tot gevolg hebben en een daling van het aantal een daling 
van de formatie. Bij het opstellen van de begroting is de formatie begroot op 114,3 fte uitgaande 
van 2.188  WWB-klanten en 103 klanten van de overige regelingen. Het gemiddeld aantal WWB-
klanten over 2010 kwam uiteindelijk uit op  2.310 WWB-klanten en 113 klanten die gebruik 
maken van de andere regelingen. De stijging van het aantal klanten brengt een uitzetting over de 
gehele breedte met zich mede. Niet alleen bij de eerste klantcontacten maar ook aan de 
administratieve kant. Meer uitkeringen moeten worden berekend en meer dossiers moeten 
worden gearchiveerd. Deze stijging van het aantal klanten heeft geleid tot een volume-uitzetting 
van de formatie met 6,87 fte.  
 
Bij het opstellen van de begroting is de invoering van de wet WIJ (wet investeren in jongeren) 
niet verwerkt. Hoewel onze organisatie reeds was ingericht om jongeren tot 27 jaar (weer) terug te 
brengen op de arbeidsmarkt, bleek de uitvoering van deze wet arbeidsintensiever dan onze 
oorspronkelijke werkwijze. Daarnaast besloot het rijk tot het inzetten van Actieplan 
Jeugdwerkloosheid om de gevolgen van een enorme stijging van de jeugdwerkloosheid op te 
vangen en te bestrijden.  Onze organisatie speelt hierin een regionale rol en levert hiervoor 
menskracht. Omdat het actieplan met Europese middelen wordt gefinancierd staan daar externe 
baten tegenover. Om de wet WIJ en het Actieplan uit te voeren heeft er in 2010 een uitzetting 
plaatsgevonden met 7,21 fte. De baten maar ook de kosten van het actieplan zijn niet in de 
begroting opgenomen en hebben dus geleid tot een stijging van zowel inkomsten als uitgaven.  
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Om de dienstverlening aan de klant te bevorderen is er geïnvesteerd in de servicebalie van 
Werkplein Baanzicht. Onder andere de aanvraagprocedure van een uitkering is aanmerkelijk in 
tijd verkort. Doordat een aantal medewerkers van de unit inburgering gebruik gemaakt hebben 
van de levensloopmogelijkheden werd de formatie met 1 fte uitgebreid. De dekking van de 
uitbreiding zijn de externe levensloopbaten.  
 
Omdat de ISD als werkgever het als een morele verplichting voelt om jongeren een kans te bieden 
om ervaring op te doen in een werkomgeving, zijn er in 2010 binnen de organisatie drie BBL 
banen gecreëerd om even zovele jongeren de mogelijkheid te geven om te leren en te werken. De 
formatie werd hierdoor met 2,67 fte uitgebreid. 
 
Om de loonkosten zoveel mogelijk te beperken is er sterk gestuurd op het verminderen van dure 
externe krachten en op het binnenhalen van externe financiering. Waar het mogelijk was is 
afscheid genomen van medewerkers met dure detacheringscontracten en zijn medewerkers in 
dienst gekomen met een goedkoper tijdelijk contract in plaats van de dure inhuurcontracten. 
 
De totale formatie van de ISD komt in 2010 uit op ruim 131 fte. Begroot was 114 fte. Een grote 
stijging in het aantal formatieplaatsen. Echter een stijging van het aantal formatieplaatsen hoeft 
niet direct te betekenen dat de kosten toenemen. De ISD is een budgetgestuurde organisatie. Wij 
maken vanaf de start in 2005 gebruik van zogenaamde loonsombudgettering. Dit werkt als volgt. 
Voor de benodigde formatie wordt gebruik gemaakt van een formatiecalculatiemodel. Dit model 
werkt met volumes en normtijden. Uit deze berekening komt een formatieplaatje. Voor 2010 dus 
114 fte. Deze benodigde formatie wordt vervolgens vermenigvuldigd met een standaard 
salarisschaal ann.11. Dit leidt uiteindelijk tot een beschikbaar personeelsbudget voor de ISD. Voor 
de invulling van dit budget heeft de ISD een eigen verantwoordelijkheid. Een 
verantwoordelijkheid die wij serieus nemen, vooral daar waar het gaat om sociaal 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben immers een voorbeeld functie. De ISD heeft, 
zoals bekend de afgelopen jaren een aantal klanten met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt 
intern zelf opgeleid tot administratief medewerker. Deze krachten zijn goedkoper dan een 
reguliere kracht.  We kunnen dus meer mensen inzetten voor hetzelfde geld. Echter formatief zul 
je een stijging zien, terwijl dat stijgende effect in de kosten niet aanwezig is. Het volume effect op 
de administratieve onderdelen hebben we dus op deze slimme, maar ook sociaal maatschappelijk 
verantwoordelijke manier opgepakt. Dat zelfde geldt voor onze leer-werkbanen. In totaal 2,67 fte. 
Wij vinden het belangrijk om deze plekken te creëren en doen dat dus ook. De kosten bedragen 
echter maximaal 50% van een vergelijkbare kracht. Hier geldt dus hetzelfde effect. Een stijging 
van formatie die binnen het beschikbare budget wordt ingevuld. 
Uitzondering is uiteraard de stijging als gevolg van het actieplan. Hier staat echter ook een stijging 
van het beschikbare budget tegenover. Vanuit ESF ontvangt de ISD financiering voor deze extra 
kosten van personeel. Zowel budget als kosten zijn gelimiteerd tot de duur van het project. De ISD 
heeft met de contracten hiermee rekening gehouden. Ten tijde van het opstellen van de begroting 
waren deze budgetten niet bekend en dus niet opgenomen in de begroting.  
 
De externe financiering van personeelskosten bedroeg in € 1.168.000,--. Hiervan kwam een 
bedrag van bijna € 672.000,-  uit het Werkdeel, een bedrag van € 399.500,-   vanuit het actieplan, 
een bedrag van € 80.000,- in het kader van het hoogwaardig handhaven en tot slot hebben we 
extra middelen ontvangen vanuit het ministerie voor het leer werkloket. Deze bijdrage bedroeg in 
2010: € 16.500,-.   
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6.26.26.26.2    Overige bedrijfsvoeringskostenOverige bedrijfsvoeringskostenOverige bedrijfsvoeringskostenOverige bedrijfsvoeringskosten    
De beheerskosten blijven per saldo ruim € 200.000 binnen de begroting. Dit jaar is fors 
geïnvesteerd op communicatie-uitingen, zoals het MIEN-magazine. Het doel van deze forse 
investeringen is het vergroten van de bekendheid van onze diensten bij onze (potentiële) klanten. 
Tegenover deze extra lasten staan ook voordelen als een aantal ICT-investeringen die zijn 
uitgesteld tot 2011 omdat tot een betere afweging te komen in verband met toekomstige 
wetswijzigingen.  
    

6.36.36.36.3    Externe financiering Externe financiering Externe financiering Externe financiering     
Net als in 2009 heeft de ISD in 2010 weer ruimschoots gebruik kunnen maken van externe 
financieringsbronnen. In totaal bedroeg het een bedrag van bijna € 1,2 miljoen. De externe 
financiering valt iets lager uit dan in de laatste  bestuursrapportage van oktober. Oorzaak hiervan 
is dat lager aantal re-integratieuren zijn gedekt uit het participatiebudget.  
  

6.46.46.46.4    KlantmanangementKlantmanangementKlantmanangementKlantmanangement    
Binnen Baanzicht kan de klant door twee verschillende partijen worden geholpen. Dit kan zowel 
een ISD-medewerker als een UWV-medewerker zijn. Voor de klant is dat niet meer zichtbaar. 
Het concept van klantmanagement is dit jaar verder uitgerold bij de Balie en bij het 
Ondernemersloket (eerder vermeld bij de Bbz).  
 
Naast deze twee interne projecten wordt bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid sterk samengewerkt 
met andere werkpleinen in Drenthe om zo de jeugdwerkloosheid te beperken. Naast dat er met de 
werkpleinen in Drenthe wordt samengewerkt, wordt er onder andere samenwerking gezocht met 
het Regionaal Meldpunt voor voortijdige schoolverlaters (RMC), Regionaal Opleidingscentra 
(ROC’s) en de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). 
 

6.56.56.56.5    Bezwaar en beroepBezwaar en beroepBezwaar en beroepBezwaar en beroep    
In 2010 zijn er 125 nieuwe bezwaarschriften ontvangen. Een bezwaarschrift wordt ingediend 
omdat een klant het niet eens is met de beslissing van de ISD. Deze bezwaren worden in een 
onafhankelijke commissie behandeld en na de bezwaarde de gelegenheid te hebben geboden voor 
een mondelinge toelichting wordt besloten en geadviseerd aan de ISD.  
De resultaten zijn als volgt: 
 
 Bezwaar alle regelingen totaal 
Totaal 124 
waarvan:                  ongegrond 58 

gegrond 19 
ingetrokken 16 

niet ontvankelijk 9 
nog in behandeling 22 

 
Beroepszaken Beroepszaken Beroepszaken Beroepszaken     
In 2010 is tien maal beroep ingesteld tegen een besluit op bezwaar: 1 is niet ontvankelijk, 1 
ongegrond en 8 zijn nog in behandeling. In 2010 is vier maal hoger beroep tegen een uitspraak van 
de rechtbank. Deze zijn allemaal nog in behandeling. 
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Administratief beroepAdministratief beroepAdministratief beroepAdministratief beroep    
Administrief beroep totaal 
Totaal 98 
waarvan:                  ongegrond 69 

gegrond 18 
niet ontvankelijk 11 

nog in behandeling 0 

NB: dit zijn beroepschriften waarvan het verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen is afgewezen.   
    
KlachtenKlachtenKlachtenKlachten    
Klachten totaal 
Totaal 28 
waarvan:                  ongegrond 5 

niet verder behandeld 10 
deels gegrond 9 

gegrond 4 

 

Wat kost de bedrijfsvoering? Wat kost de bedrijfsvoering? Wat kost de bedrijfsvoering? Wat kost de bedrijfsvoering?     
(Bedragen(Bedragen(Bedragen(Bedragen *  *  *  * € 1.000) € 1.000) € 1.000) € 1.000)     Aa en HunzeAa en HunzeAa en HunzeAa en Hunze    

 
AssenAssenAssenAssen    
 

TynaarloTynaarloTynaarloTynaarlo    
 

TotaalTotaalTotaalTotaal    
 

  Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening Begroot Rekening 

Lasten 1.008 1.043 7.463 7.723 1.140 1.180 9.611 9.946 

Btw 65 47 483 346 74 53 622 446 

Totale lasten exclusief btw 943 997 6.980 7.376 1.066 1.127 8.989 9.500 

Baten 69 123 510 907 78 139 657 1.168 

Bijdrage gemeente 874 874 6.469 6.469 988 988 8.331 8.331 

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 36 

7777    Medezeggenschap, jaarverslag Ondernemingsraad Medezeggenschap, jaarverslag Ondernemingsraad Medezeggenschap, jaarverslag Ondernemingsraad Medezeggenschap, jaarverslag Ondernemingsraad     
    
De medezeggenschapjaar 2010 is gekenmerkt door bezuinigingen. Voor het eerst in het korte  
bestaan van de ISD gaat het niet meer over uitbreiding formatie en groei maar over inkrimping en 
taakstelling. De bestuurder heeft ons als OR al in een eerder stadium hierop voorbereid, tijdens de 
½ jaarlijkse bijeenkomsten. Want de medezeggenschap is direct betrokken bij thema’s als 
reorganisatie, uitbesteding werkzaamheden, etc. In de loop van 2010 zijn er veel tijdelijke 
contracten niet verlengd, waardoor wij afscheid moesten nemen van collega’s, waarvan sommigen 
al jaren werkzaam bij ons waren.  Naast genoemde collega’s die in de uitvoerende units werkzaam 
waren zijn er ook maatregelen aangekondigd binnen de stafafdeling.  
 
BesluitenBesluitenBesluitenBesluiten    
Samen met de bestuurder heeft de OR stappen gezet in de afronding van een eigen HRM-beleid.  
Een voorbeeld hiervan is het ISD Werving en Selectieprotocol dat eind 2010 van kracht is 
geworden.   
 
Medezeggenschap Werkplein BaanzichtMedezeggenschap Werkplein BaanzichtMedezeggenschap Werkplein BaanzichtMedezeggenschap Werkplein Baanzicht    
Er is ook duidelijkheid gekomen over de haalbaarheid van een gezamenlijke Medezeggenschap 
Baanzicht.  Goed luisterend naar de wensen van de achterban en rekening houdend met 
ontwikkelingen binnen en buiten het UWV  heeft de OR besloten om geen concrete stappen meer 
te zetten. Het UWV heeft in 2010 landelijk zijn eigen OR laten kiezen en geïnstalleerd. Ook de  
UWV-ers binnen werkpleinen worden hiermee adequaat vertegenwoordigd.   
 
WerkpuntWerkpuntWerkpuntWerkpunt    
Halverwege 2010  heeft de gemeente Assen een bestuurlijke opdracht bij de ISD en Alescon 
neergelegd welke tot doel hoeft  een onderzoek te doen naar de realisering van een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie waar zowel de gemeente Assen, Alescon en de ISD bepaalde 
uitvoeringstaken zullen onderbrengen.  
De OR heeft dit aangegrepen om contact te leggen met beide andere MZ-organen om gezamenlijk 
het geschetste proces te begeleiden.  
 
VerkiezVerkiezVerkiezVerkiezingeningeningeningen    
Om de drie jaar vinden er OR-verkiezingen plaats. De laatste verkiezing was op 16 maart 2008.  
Teneinde de verkiezingen in goede banen te laten verlopen heeft de OR zijn eigen 
verkiezingscommissie geïnstalleerd. De officiële aftrap van de verkiezingscampagne heeft 
plaatsgevonden op 1 december 2010.  
 
ToekomstToekomstToekomstToekomst    
Terugkijkend op een veelbewogen jaar, met persoonlijke tragedies, is de huidige OR er van 
overtuigd dat wij nu alles op alles moeten zetten om te zorgen voor continuïteit van de 
medezeggenschap.  De komende jaren zullen veel samenwerking en wijsheid vergen van 
bestuurder en OR, gezien de uitdagingen die op ons afkomen. 
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8888    Financieel overzicht ISD totaalFinancieel overzicht ISD totaalFinancieel overzicht ISD totaalFinancieel overzicht ISD totaal    
 
Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct     Begroting Begroting Begroting Begroting RekeningRekeningRekeningRekening    Verschil Verschil Verschil Verschil 

Bedragen * Bedragen * Bedragen * Bedragen * € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000    2010201020102010    2010201020102010            

Lasten       

InkomenswaarborgInkomenswaarborgInkomenswaarborgInkomenswaarborg          

        Meedoen 1.335 837 498 

        Bijzondere Bijstand 1.010 1.552 -542 

        Witgoedregeling 0 110 -110 

        Kindervakantieweken 0 59 -59 

        Buiteninvordering bijstand 0 0 0 

        Schuldhulpverlening 1.139 0 1.139 

        Kwijtschelding 0 0 0 

        Langdurigheidstoeslag 315 817 -502 

        IOAW 510 0 510 

        IOAZ 345 0 345 

        WWIK 230 0 230 

        WWB inkomensdeel * 24.161 30.924 -6.763 

         subtotaal 29.04529.04529.04529.045    34.29934.29934.29934.299    ----5.2545.2545.2545.254    

Activering & uitActivering & uitActivering & uitActivering & uitstroomstroomstroomstroom          

        WWB werkdeel 8.547 10.372 -1.825 

        Bbz 2.025 2.698 -673 

        subtotaal 10.57210.57210.57210.572    13.07013.07013.07013.070    ----2.4982.4982.4982.498    

        

WIWIWIWI    917917917917    1.1791.1791.1791.179    ----262262262262    

              

KinderopvangKinderopvangKinderopvangKinderopvang    236236236236    148148148148    88888888    

              

Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**    8.9898.9898.9898.989    9.5009.5009.5009.500    ----511511511511    

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten    49.75949.75949.75949.759    58585858.196.196.196.196    ----8.4378.4378.4378.437    

      

Baten       

InkomenswaarborgInkomenswaarborgInkomenswaarborgInkomenswaarborg          

        Meedoen 1.335 837 498 

        Bijzondere Bijstand 1.010 1.552 -542 

        Witgoedregeling 0 110 -110 

        Kindervakantieweken 0 59 -59 

        Buiteninvordering bijstand 0 0 0 

        Schuldhulpverlening 1.139 0 1.139 

        Kwijtschelding 0 0 0 

        Langdurigheidstoeslag 315 817 -502 

        IOAW 510 0 510 

        IOAZ 345 0 345 

        WWIK 230 0 230 

        WWB inkomensdeel * 22.113 28.340 -6.227 

         subtotaal 26.9926.9926.9926.997777    31.71531.71531.71531.715    ----4.7184.7184.7184.718    

Activering & uitstroomActivering & uitstroomActivering & uitstroomActivering & uitstroom          
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        WWB werkdeel 8.547 10.372 -1.825 

        Bbz 2.025 2.698 -673 

        subtotaal 10.57210.57210.57210.572    13.07013.07013.07013.070    ----2.4982.4982.4982.498    

                          

WI 917917917917    1.1791.1791.1791.179    ----262262262262    

        

Kinderopvang 236236236236    148148148148    88888888    

        

Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**Bedrijfsvoering**    8.9898.9898.9898.989    9.9.9.9.500500500500    ----511511511511    

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten    47.71147.71147.71147.711    55.61255.61255.61255.612    ----7.9017.9017.9017.901    

        

Saldo Baten minus LastenSaldo Baten minus LastenSaldo Baten minus LastenSaldo Baten minus Lasten    ----2.0482.0482.0482.048    ----2.5842.5842.5842.584    536536536536    

Bijdrage gemeenteBijdrage gemeenteBijdrage gemeenteBijdrage gemeente    2.0482.0482.0482.048    2.5842.5842.5842.584    ----536536536536    

SaldoSaldoSaldoSaldo    0000    0000    0000    
* rekening is incl. WIJ, IOAW, IOAZ, Wwik, Bbz starters 
** bedrijfsvoering is excl. btw 
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9999    Verplichte paragrVerplichte paragrVerplichte paragrVerplichte paragrafenafenafenafen    
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten en provincies dienen 
een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als de jaarrekening. 
Voor de ISD zijn de volgende paragrafen van toepassing  en dienen als zodanig in dit jaarverslag te 
worden opgenomen. De volgende paragrafen dienen te worden opgenomen: weerstandsvermogen 
(incl. risico-inventarisatie en resultaat bestemming), financieringen en bedrijfsvoering. De overige 
paragrafen zijn niet van toepassing op de ISD. Het gaat om onderhoud kapitaalgoederen, 
verbonden partijen, lokale heffingen en grondbeleid. 
 

9.19.19.19.1    RisicoRisicoRisicoRisico----inventarisatieinventarisatieinventarisatieinventarisatie    
In de begroting 2010 zijn door de ISD een aantal risico’s benoemd. In dit hoofdstuk worden de 
ontwikkelingen in 2010 weergegeven. 
 
BedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoeringBedrijfsvoering    
De ISD heeft de groei van het personeelsbestand als gevolg van het groeiende klantenbestand 
weten te beperken. Ook al is de klant intensief begeleid naar onder andere uitstroom naar een 
baan of  een stap dichterbij uitstroom naar een baan. Met name door slimmer te werken, is het 
Baanzicht gelukt toch de kwaliteit van begeleiding te handhaven. Zoals bekend werken we 
daarnaast continue aan het verbeteren van de efficiency. Processen op het gebied van aanvragen 
voor een uitkering, bijzondere bijstand, meedoen zijn dusdanig ingericht dat ze klantgericht en 
efficiënt zijn. Deze procesverbeteringen zijn regelmatig onderwerp in landelijke publicaties, 
waardoor ook in 2010 weer een groot aantal gemeenten op bezoek geweest bij onze organisatie om 
te leren.  
 
In 2010 zijn van een aantal personen afscheid genomen als gevolg van keuzes die gemaakt zijn om 
aan de bezuinigingstaakstelling 2011 te voldoen. Deze personen worden begeleid om zo snel 
mogelijk weer zelfstandig inkomsten te verwerven. Zolang deze personen niet zelf in staat zijn om 
voldoende inkomsten te genereren, zullen zij afhankelijk van hun WW-rechten. Deze WW-
rechten drukten voor zover er gebruik van werd gemaakt op het personeelsbudget. 
 
De personeelskosten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan dat er begroot is. Doordat wij veel 
meer externe financiering hebben weten aan te boren is het uiteindelijke bedrijfsvoeringsresultaat 
op nihil uitgekomen. 
 
Financieringssystematiek InkomensdeelFinancieringssystematiek InkomensdeelFinancieringssystematiek InkomensdeelFinancieringssystematiek Inkomensdeel    
De financieringssytematiek heeft het risico in zich dat het budget niet toereikend is om de 
uitkeringskosten te dekken. Het risico dat de gemeente maximaal loopt, bedraagt maximaal 10% 
van het toegekende budget. De definitieve budgetten zijn ten opzichte van de begroting hoger 
vastgesteld. Echter was de stijging van het definitieve budget niet toereikend voor uitkeringen die 
betaald dienen te worden aan de uitkeringsgerechtigden. Bij alle drie de gemeenten is een tekort 
op het Inkomensdeel ontstaan van meer dan 10% van het jaarbudget. Daarom kunnen de drie 
gemeenten een incidentele aanvullende uitkering aanvragen om zo het totale tekort te beperken 
tot 10%.  
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Financieringssystematiek ParticipatiebudgetFinancieringssystematiek ParticipatiebudgetFinancieringssystematiek ParticipatiebudgetFinancieringssystematiek Participatiebudget    
Zoals in de begroting 2010 en de bestuursrapportages al was aangegeven is van het 
participatiebudget optimaal gebruik gemaakt. De reserves van het participatiebudget zijn kleiner 
geworden in 2010 door deze optimale inzet van middelen ten behoeve van de re-integratieklant. 
 
Door de gemeente Assen en Aa en Hunze is ingezet om een bijdrage te leveren aan landelijke 
aantal van 60.000 inburgeraars. Beide gemeenten hebben hun bijdrage aan deze doelstelling 
gerealiseerd. Echter ontstaat door deze keuze van de gemeente wel een risico. Het risico bestaat 
echter in het feit dat een inburgeringstraject ongeveer 2 jaar duurt en dus de kosten ook over 2 
jaar worden uitgespreid. Het macrobudget inburgering wordt vanaf 2012 drastisch verlaagd tot 
nihil euro in 2014. 
 
Naast re-integratie- en inburgeringsmiddelen maken educatiemiddelen ook onderdeel uit van het 
Participatiebudget. In de loop van het jaar is het besluit genomen dat de educatiemiddelen langer 
verplicht moeten worden besteed bij regionale opleidingscentra (ROC’s). De intentie van het 
ministerie is dat de educatiemiddelen uiterlijk in 2013 worden ontschot. 
 
DigitaDigitaDigitaDigitaal Klantdossieral Klantdossieral Klantdossieral Klantdossier    
2010 is gebruikt om voorbereidingen te treffen om in 2011 elektronische aanvraagformulieren (E-
formulieren) uit te rollen. Hierdoor kan de klant elektronisch een aantal producten aanvragen.  
Deze aanvraag kan alleen worden verwerkt als alle relevante informatie in eerder stadium al is 
aangeleverd of nu digitaal wordt meegezonden. 
 
SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverlening    
Het beleid en geldstromen liggen thans bij de gemeenten waardoor de ISD geen zicht meer heeft 
omtrent de financiële risico’s die er waren als vermeld in de begroting 2010.   
 

9.29.29.29.2    WeerstandsvermogenWeerstandsvermogenWeerstandsvermogenWeerstandsvermogen    
 
BedrijfsvoeringsreserveBedrijfsvoeringsreserveBedrijfsvoeringsreserveBedrijfsvoeringsreserve    
In de gemeenschappelijke regeling van de ISD is bepaald dat de ISD een reserve mag hebben van 
maximaal 5% van de totale bedrijfsvoeringsbegroting. De bedrijfsvoeringsreserve mag op 31 
december 2010 maximaal € 449.425,- bedragen. Per 1 januari 2010 bedroeg de 
bedrijfsvoeringsreserve € 188.000,-. Het bedrijfsvoeringsresultaat van de ISD is op het beschikbare 
budget uitgekomen, derhalve wordt er in 2010 dus niet onttrokken uit of gestort in de 
bedrijfsvoeringsreserve. 
  
Voorziening bijstandsdebiteurenVoorziening bijstandsdebiteurenVoorziening bijstandsdebiteurenVoorziening bijstandsdebiteuren    
In overleg met de accountant zijn er verschillende percentages vastgesteld voor verschillende 
categorieën. Dit is gebeurd omdat er binnen de verschillende categorieën grote verschillen bestaan 
omtrent de oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren. Het eindsaldo van bijstandsdebiteuren 
bedroeg op 31 december 2010 € 3.879.003. De voorziening bijstandsdebiteuren is daarom per deze 
datum op het gestelde niveau van € 775.801 gebracht. 
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9.39.39.39.3    TreasuryTreasuryTreasuryTreasury    
 
KasgeldlimietKasgeldlimietKasgeldlimietKasgeldlimiet    
De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor de ISD middelen mag aantrekken op de 
geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, 
kasgeldleningen en een kredietlimiet op de rekening courant. De middelen worden aangetrokken 
bij de huisbankier van de ISD, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de 
kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal van de ISD aan het begin van het dienstjaar. 
De netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. 
 
TreasurystatuutTreasurystatuutTreasurystatuutTreasurystatuut    
Per 1 januari 2009 is de wet FIDO ( Wet financiering decentrale overheden) aangepast. Hierin zijn 
bepaalde definities aangepast op gebied van beëindiging hypotheekverstrekking aan eigen 
personeel, de mogelijkheid tot een variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen, 
toezicht op kasgeldlimiet en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie.Tevens is 
de diversiteit aan producten op de geld- en kapitaalmarkt de laatste tijd veel groter geworden. 
Hierdoor moest het treasurystatuut van de ISD op bepaalde onderdelen worden aangepast. Het 
treasurystatuut is getoetst door BCS, een extern bureau. De veranderingen zijn opgenomen in het 
statuut en per 1 januari 2009 vastgesteld door het bestuur van de ISD. 
 
 BedBedBedBedragen * ragen * ragen * ragen * €1.000€1.000€1.000€1.000    

1111eeee kw 2010 kw 2010 kw 2010 kw 2010    2222eeee kw 2010 kw 2010 kw 2010 kw 2010    3333eeee kw 2010 kw 2010 kw 2010 kw 2010    4444eeee kw 2010 kw 2010 kw 2010 kw 2010    
 Omvang begroting 49.661 49.661 49.661 49.661 

1 Toegestane kasgeldlimiet     

 In procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

 In bedrag 4.072 4.072 4.072 4.072 

      

2 Omvang vlottende korte schuld     

 Opgenomen gelden < 1 jaar     

 Schuld in rekening courant 3.626 3.113 1.793 1.719 

 Gestorte gelden door derden < 1 jaar     

 Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld     

 Totale vlottende kortlopende schuld 3.626 3.113 1.793 1.719 

      

3 Vlottende middelen     

 Contant in kas     

 Tegoeden in rekening courant     

 Overige uitstaande gelden < 1 jaar     

 Totaal vlottende middelen 0 0 0 0 

      

4 Toets Kasgeldlimiet     

 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 3.626 3.113 1.793 1.719 

 Toegestane kasgeldlimiet (1) 4.072 4.072 4.072 4.072 

      

 Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) 446 959 2.279 2.353 
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Kasgeldlening o/gKasgeldlening o/gKasgeldlening o/gKasgeldlening o/g    
In december 2009 heeft de ISD 2 kasgeldleningen ( totaal 2 miljoen ) afgesloten voor één maand 
vanwege een grote liquiditeitsbehoefte in de betreffende maand. In januari 2010 zijn deze 
leningen weer teruggestort. Deze financieringsbehoefte ontstaat door de 
bevoorschottingssystematiek bij het BUIGbudget. Gemeenten bevoorschotten op basis 
begrotingsbedragen, daar de werkelijke kosten veel hoger zijn ontstaat er aan het eind van het jaar 
een tekort waardoor een kasgeldlening afgesloten moet worden om de decemberuitkering te 
kunnen betalen. 
 
RenterisiconormRenterisiconormRenterisiconormRenterisiconorm    
Gemeenten moeten rapporteren over het renterisico dat zij over de vaste schuld lopen. Het 
renterisico op de vaste schuld is in de Wet Fido omschreven als: ”de mate waarin het saldo van de 
rentelasten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op 
leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van een jaar of langer”. 
Het renterisico op de vaste schuld dient te voldoen aan de renterisiconorm; deze norm is in een 
wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de vaste schuld, 
en tenminste € 2,5 miljoen. De onderstaande tabel brengt de renterisico’s voor de vaste schuld in 
relatie tot de rente risiconorm in. Zoals uit onderstaande tabel blijkt hebben wij voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
 
 Bedragen * € 1.000 2010 
1a Renteherziening op vaste schuld o/g  
1b Renteherziening op vaste schuld u/g  
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)  
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld  
3b Nieuwe verstrekte uitzettingen  
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)  
5 Betaalde aflossingen 142 
6 Herfinanciering ( laagste van 4 en 5 )  
7 Renterisico op vaste schuld ( 2+6)Renterisico op vaste schuld ( 2+6)Renterisico op vaste schuld ( 2+6)Renterisico op vaste schuld ( 2+6)     
   
 RenterisiconormRenterisiconormRenterisiconormRenterisiconorm     
8 Stand van de vaste schuld per 1/1 738 

9 
Het bij ministeriele regeling vastgestelde 
percentage 

0 

10 Renterisiconorm 148 
   
 Toets renToets renToets renToets rente risiconormte risiconormte risiconormte risiconorm     
10 Renterisiconorm 148 
7 Renterisico op vaste schuld 0 
11 Ruimte (+) c.q. Overschrijding(-) ( 10-7) 148 
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10101010    Grondslagen voor waardering en resultaatsbepalingGrondslagen voor waardering en resultaatsbepalingGrondslagen voor waardering en resultaatsbepalingGrondslagen voor waardering en resultaatsbepaling    
 
Dit is de balans per 31 december 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo. De volgende waarderingsgrondslagen en resultaatsbepaling zijn toegepast: 
 
WaarderingsgrondslagenWaarderingsgrondslagenWaarderingsgrondslagenWaarderingsgrondslagen    
De balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij onderstaand anders is vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
Investeringen met economisch nut worden te allen tijde geactiveerd. Investeringen in de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij op specifieke gronden incidentele 
afschrijving van (een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt. 
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de 
afschrijvingen en met eventuele investeringsbijdragen van derden. De afschrijvingen vinden  
plaats op basis van annuïteiten. De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de economische 
levensduur, variëren van drie jaar tot vijftig jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in 
het jaar ná investeren indien de aanschaf in het tweede halfjaar heeft plaatsgevonden. 
 
Reserves 
Een bedrijfsreserve mag alleen worden gevormd indien er een overschot ontstaat op de 
uitvoeringskosten. Deze reserve mag maximaal 5 % bedragen van de jaarlijkse uitvoeringskosten. 
 
Bijstandsdebiteuren 
De voorziening voor bijstandsdebiteuren is verantwoord bij het onderdeel 2. VORDERINGEN 
onder de vlottende activa onder de post 2.3. bijstandsdebiteuren  De werkelijke waarde van de 
bijstandsdebiteuren is nu inzichtelijk gemaakt. 
 
In het kader van de wet BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) 
vallen de regelingen IOAW, IOAZ, en WWIK onder de financiering van de WWB ( dus niet meer 
op declaratiebasis) Dit betekent ook dat de terugbetalingsverplichting aan het rijk, die waren 
opgenomen onder de post debiteuren met terugbetalingsverplichting rijk, zijn vervallen. Voor de 
Bbz blijft dit wel van kracht. De uitstaande saldi per 31 december 2009 zijn verrekend met de 
gemeenten. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 44 

11111111    BalansBalansBalansBalans    
BALANS ISD AATBALANS ISD AATBALANS ISD AATBALANS ISD AAT            AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA    AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA    

   OMSCHRIJ   OMSCHRIJ   OMSCHRIJ   OMSCHRIJVINGVINGVINGVING    DEBETDEBETDEBETDEBET    31 december 201031 december 201031 december 201031 december 2010    31 december 200931 december 200931 december 200931 december 2009    

VASTE AKTIVAVASTE AKTIVAVASTE AKTIVAVASTE AKTIVA         

1. MATERIELE VASTE AKTIVA1. MATERIELE VASTE AKTIVA1. MATERIELE VASTE AKTIVA1. MATERIELE VASTE AKTIVA      €                723.488,70   €                860.382,43  

Investeringen in economisch nutInvesteringen in economisch nutInvesteringen in economisch nutInvesteringen in economisch nut         

1.1.verbouwing Baanzicht  €                434.034,61      

1.2. inrichting Baanzicht  €                255.131,10      

1.3.vervoermiddelen  €                  34.322,99      

TOTAAL VASTE AKTIVATOTAAL VASTE AKTIVATOTAAL VASTE AKTIVATOTAAL VASTE AKTIVA            €         723.488,70 €         723.488,70 €         723.488,70 €         723.488,70         €         860.382,43 €         860.382,43 €         860.382,43 €         860.382,43     

       

VLOTTENDE AKTIVAVLOTTENDE AKTIVAVLOTTENDE AKTIVAVLOTTENDE AKTIVA         

2. VORDERINGEN2. VORDERINGEN2. VORDERINGEN2. VORDERINGEN         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaarUitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaarUitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaarUitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar     €             7.745.039,57   €             7.978.310,21  

2.1. vorderingen op openbare lichamen  €             4.544.112,02      

2.2. overige vorderingen  €                    4.265,98      

2.3.bijstandsdebiteuren      

saldo nominatieve bijstandsdebiteuren  €             8.104.408,98      

af: debiteuren met terugbetalingsverplichting rijk  €            4.131.946,75-     

af:getroffen voorziening debiteuren  €               775.800,66-     

Saldo bijstandsdebiteuren  €             3.196.661,57      
       

3. LIQUIDE MIDDELEN3. LIQUIDE MIDDELEN3. LIQUIDE MIDDELEN3. LIQUIDE MIDDELEN      €                               -      

3.1.BNG rekening courant  €                              -        

4. OVERLOPENDE ACTIVA4. OVERLOPENDE ACTIVA4. OVERLOPENDE ACTIVA4. OVERLOPENDE ACTIVA      €                643.987,34   €                508.198,81  

4.1.transitoria  €                642.352,74      

4.2.tussenrekeningen uitkeringsadministratie  €                    1.634,60      

TOTAAL VLOTTENDE AKTIVATOTAAL VLOTTENDE AKTIVATOTAAL VLOTTENDE AKTIVATOTAAL VLOTTENDE AKTIVA         €      8.389.026,91 €      8.389.026,91 €      8.389.026,91 €      8.389.026,91         €      8.486.509,02 €      8.486.509,02 €      8.486.509,02 €      8.486.509,02     

                   

   TOTAAL AKTIVA   TOTAAL AKTIVA   TOTAAL AKTIVA   TOTAAL AKTIVA          €      9.112.515,61 €      9.112.515,61 €      9.112.515,61 €      9.112.515,61         €      9.346.891,45 €      9.346.891,45 €      9.346.891,45 €      9.346.891,45     

    

BALANS ISD AATBALANS ISD AATBALANS ISD AATBALANS ISD AAT            PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA    PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA    

   OMSCHRIJVING   OMSCHRIJVING   OMSCHRIJVING   OMSCHRIJVING    CREDITCREDITCREDITCREDIT    31 december31 december31 december31 december 2010 2010 2010 2010    31 december 200931 december 200931 december 200931 december 2009    

VASTE FINANCIERINGSMIDDELENVASTE FINANCIERINGSMIDDELENVASTE FINANCIERINGSMIDDELENVASTE FINANCIERINGSMIDDELEN         

5. RESERVES5. RESERVES5. RESERVES5. RESERVES      €                188.702,32   €                188.702,32  

5.1. Reserve bedrijfsvoering  €                188.702,32      

6. VOORZIENINGEN6. VOORZIENINGEN6. VOORZIENINGEN6. VOORZIENINGEN      €                               -     €                              -    

   €                              -        

7. LANGLOPENDE SCHULDEN7. LANGLOPENDE SCHULDEN7. LANGLOPENDE SCHULDEN7. LANGLOPENDE SCHULDEN      €                595.954,50   €                738.386,36  

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langerVaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langerVaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langerVaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer        

7.1.onderhandse leningen  €                595.954,50      

TOTAAL  LANG VERMOGENTOTAAL  LANG VERMOGENTOTAAL  LANG VERMOGENTOTAAL  LANG VERMOGEN         €         784.656,82 €         784.656,82 €         784.656,82 €         784.656,82         €         927.088,68 €         927.088,68 €         927.088,68 €         927.088,68     

       

VLOTTENDE PASSIVAVLOTTENDE PASSIVAVLOTTENDE PASSIVAVLOTTENDE PASSIVA         

8. KORTLOPENDE SCHULDEN8. KORTLOPENDE SCHULDEN8. KORTLOPENDE SCHULDEN8. KORTLOPENDE SCHULDEN      €             6.645.581,31   €             6.514.248,89  

Netto vlottende schulden met eNetto vlottende schulden met eNetto vlottende schulden met eNetto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaaren rentetypische looptijd korter dan 1 jaaren rentetypische looptijd korter dan 1 jaaren rentetypische looptijd korter dan 1 jaar        

8.1.kasgeldleningen o/g  €             2.000.000,00      

8.2.BNG bankrekening  €             3.447.123,83      

8.3.crediteuren  €             1.198.457,48      

9. OVERLOPENDE PASSIVA9. OVERLOPENDE PASSIVA9. OVERLOPENDE PASSIVA9. OVERLOPENDE PASSIVA      €             1.682.277,48   €             1.905.553,88  

9.1nog te besteden bijdragen overheid  €                241.463,85      

9.2.kruisposten  €                    3.822,88      

9.3.nog te betalen kosten  €             1.425.287,60      
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9.4.tussenrekeningen uitkeringsadministratie  €                  11.703,15      

TOTAAL  KORT VREEMD VERMOGENTOTAAL  KORT VREEMD VERMOGENTOTAAL  KORT VREEMD VERMOGENTOTAAL  KORT VREEMD VERMOGEN            €      8.327.858,79 €      8.327.858,79 €      8.327.858,79 €      8.327.858,79         €      8.419.802,77 €      8.419.802,77 €      8.419.802,77 €      8.419.802,77     

                            

   TOTAAL PASSIVA   TOTAAL PASSIVA   TOTAAL PASSIVA   TOTAAL PASSIVA                €      9.112.515,61 €      9.112.515,61 €      9.112.515,61 €      9.112.515,61         €      9.346.891,45 €      9.346.891,45 €      9.346.891,45 €      9.346.891,45     
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 Toelichting op de balans 
 

1. Materiele vaste aktiva1. Materiele vaste aktiva1. Materiele vaste aktiva1. Materiele vaste aktiva    
 

Vaste activa 1.1  verbouwing 1.2  inrichting 1.3  vervoermiddelen Totaal 

beginsaldo 1-1  €   570.101,05  €   276.070,50  €         14.210,88  €      860.382,43 

Vermeerdering  €                 -    €                 -    €         31.994,00  €        31.994,00 

Vermindering  €                 -    €                 -    €          1.883,25-  €         1.883,25- 

Afschrijving  €  136.066,44-  €    20.939,40-  €          9.998,64-  €     167.004,48- 

eindsaldo 31-12  €   434.034,61  €   255.131,10  €         34.322,99  €      723.488,70 
 

1111    1111    Bedrijfsgebouwen: Verbouwing BaanzichtBedrijfsgebouwen: Verbouwing BaanzichtBedrijfsgebouwen: Verbouwing BaanzichtBedrijfsgebouwen: Verbouwing Baanzicht    €  434.034,61€  434.034,61€  434.034,61€  434.034,61    
De ISD is gehuisvest in het gebouw “Baanzicht” samen met het UWV en CWI                        
(bedrijfsverzamelgebouw). Voordat het gebouw is betrokken heeft een verbouwing plaats 
gevonden. Deze kosten die voor rekening van de ISD komen, zijn geactiveerd en worden in 8 jaar 
afgeschreven. De korte afschrijvingstermijn heeft te maken met de looptijd van het huurcontract 
van het gebouw. Het bedrag op de balans geeft de boekwaarde weer per 31-12-2010. 
 
1111    2222    Overige mat. activa: Inrichting  BaanzichtOverige mat. activa: Inrichting  BaanzichtOverige mat. activa: Inrichting  BaanzichtOverige mat. activa: Inrichting  Baanzicht    €  255.131,10€  255.131,10€  255.131,10€  255.131,10    
De kosten van inrichting bestaan uit aangeschafte meubels en kasten. De kosten worden in 15 jaar 
afgeschreven.  
 
1111    3333    VervoermiddelenVervoermiddelenVervoermiddelenVervoermiddelen    €  34.322,99€  34.322,99€  34.322,99€  34.322,99    
Per balansdatum zijn er 4 auto’s. In 2010 zijn er twee auto’s aangeschaft en 1 auto ingeruild. 
 
2. Vorderingen2. Vorderingen2. Vorderingen2. Vorderingen    

 
2222    1111    Vorderingen op openbare lichamenVorderingen op openbare lichamenVorderingen op openbare lichamenVorderingen op openbare lichamen    €   4.544.112,02€   4.544.112,02€   4.544.112,02€   4.544.112,02    
Onder de vorderingen op openbare lichamen zijn voornamelijk de verrekeningen met de 
deelnemende gemeenten opgenomen voor de kosten en subsidies die zijn gefactureerd. 
 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar  

Specificatie per 31-12-2010  Bedrag 

Gemeente Tynaarlo  €           545.111,18 

Gemeente Aa en Hunze  €           535.781,30 

Gemeente Assen  €        3.323.130,41 

UWV Baanzicht  €             98.612,52 

UWV Groningen  €             31.476,61 

GKB Drenthe  €             10.000,00 

Totaal  €        4.544.112,02 

 
2222    2222    Overige vorderingenOverige vorderingenOverige vorderingenOverige vorderingen    €  4.265,98€  4.265,98€  4.265,98€  4.265,98    
 

Specificatie per 31-12-2010  Bedrag 

Divosa  €               1.249,98 

Diverse personen  €               3.016,00 

Totaal  €               4.265,98 
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2222    3333    BijstandsdebiteurenBijstandsdebiteurenBijstandsdebiteurenBijstandsdebiteuren    €  3.196.661,57€  3.196.661,57€  3.196.661,57€  3.196.661,57    
Dit is het totale bedrag van de nominale vorderingen op bijstandsdebiteuren. Op totaalniveau 
wordt hieronder een overzicht gegeven van de mutaties tussen 1 januari 2010 en 31 december 
2010. 
 

Bijstandsdebiteuren totaal ISD Assen Aa en Hunze Tynaarlo Totaal 

  t/m dec. 2010   t/m dec. 2010   t/m dec. 2010   t/m dec. 2010  

 Hoofdsom begin 1 januari 2010   €       5.361.628,01   €   1.271.705,05   €      914.958,60   €   7.548.291,66  

 verstrekkingen   €       2.160.141,95   €      509.991,19   €      290.223,27   €   2.960.356,41  

 ontv.aflossingen   €      1.214.742,63-  €     175.622,38-  €     153.668,21-  €  1.544.033,22- 

 ontv.rente   €           33.801,28-  €       14.716,05-  €         4.910,67-  €       53.428,00- 

 opgeboekte rente   €            70.025,92   €        33.431,68   €        12.288,82   €      115.746,42  

 corr./ buiteninv.   €         709.385,52-  €     186.449,04-  €     120.148,66-  €  1.015.983,22- 

 Hoofdsom per 31 december 2010   €       5.633.866,45   €   1.438.340,45   €      938.743,15   €   8.010.950,05  

 bij :voorschotten reg88   €            79.646,73   €          7.904,76   €          5.907,46   €        93.458,95  

 Totaal  €       5.713.513,18   €   1.446.245,21   €      944.650,61   €   8.104.409,00  
 

Met betrekking tot de vorderingen op de bijstandscliënten wordt opgemerkt dat een bedrag ad      
€ 4.131.946,75 in mindering is gebracht op het nominale vordering. Met dit bedrag wordt tot 
uitdrukking gebracht het gedeelte dat ten gunste van het rijk komt. Dit betreffen vorderingen in 
het kader van de regelingen van de Bbz. Ook zijn hier de garantstellingen van de Gemeentelijke 
Krediet Bank in opgenomen. De Bbz valt nog onder het “oude” declaratie systeem van Sozawe. 
Voor deze vorderingen wordt het kasstelsel gehanteerd. 
Tevens is de voorziening ad € 775.800,66 op de vorderingen in mindering gebracht wegens 
oninbaarheid van bijstandsdebiteuren. 
 
Hieronder is een specificatie weergegeven van de soorten vorderingen per balansdatum. 
 

Bijstandsdebiteuren per soort vordering  Assen   Aa en Hunze  Tynaarlo Totaal 

leningen bbz rentedragend  €       1.408.989,77   €      780.007,13   €      288.096,88   €   2.477.093,78  

leningen bbz renteloos  €          879.961,91   €      197.148,35   €      200.346,58   €   1.277.456,84  

krediet hypotheek  €            70.637,00   €        81.070,11   €        98.836,50   €      250.543,61  

debiteuren bbz  €              3.773,48   €                    -     €                    -     €          3.773,48  

debiteuren wwb  €       2.526.493,49   €      238.167,85   €      250.674,31   €   3.015.335,65  

debiteuren wij  €            55.481,57   €          1.638,69   €        11.791,23   €        68.911,49  

debiteuren ioaw  €            17.154,43   €                    -     €          4.657,77   €        21.812,20  

debiteuren ioaz  €                        -     €             614,33   €                    -     €             614,33  

debiteuren wik  €            24.739,83   €                    -     €                    -     €        24.739,83  

debiteuren roa  €                        -     €                    -     €                    -     €                    -    

debiteuren bedrijfsvereniging  €            22.970,86   €                    -     €          3.278,60   €        26.249,46  

debiteuren bijzondere bijstand  €          354.138,98   €        61.061,91   €        32.430,48   €      447.631,37  

Boeten  €                 700,98   €                    -     €                    -     €             700,98  

debiteuren alimentatie/OHB  €                        -     €                 6,66   €                    -     €                 6,66  

Borgstellingen  €          252.477,76   €        76.287,57   €        48.630,80   €      377.396,13  

Voorschotten  €            79.646,73   €          8.829,76   €          5.907,46   €        94.383,95  

debiteuren civision algemeen  €              7.745,24   €          1.231,47     €          8.976,71  

debiteuren wet kinderopvang  €              8.601,13   €             181,38     €          8.782,51  

Totaal  €       5.713.513,16   €   1.446.245,21   €      944.650,61   €   8.104.408,98  



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 48 

 
 

Tegenrekening bijstandsdebiteuren Assen Aa en Hunze Tynaarlo Totaal 

Hoofdsom  31 december 2009  €       1.861.376,64   €      780.662,93   €      488.430,52   €   3.130.470,09  

correctie debiteuren bbz  €             2.971,67-     €         2.971,67- 

correctie debiteuren ioaw  €           14.888,71-  €            168,91-    €       15.057,62- 

correctie debiteuren ioaz  €             4.993,54-  €         2.360,32-    €         7.353,86- 

correctie debiteuren wwik  €           25.606,23-     €       25.606,23- 

Hoofdsom begin 1 januari 2010 ( nieuw )  €       1.812.916,49   €      778.133,70   €      488.430,52   €   3.079.480,71  

Verstrekkingen  €       1.235.564,50   €      386.775,64   €      137.237,12   €   1.759.577,26  

ontv.aflossingen  €         429.411,13-  €       84.780,14-  €       67.355,71-  €     581.546,98- 

ontv.rente  €           31.590,84-  €       14.697,28-  €         4.702,80-  €       50.990,92- 

opgeboekte rente  €            67.696,65   €        33.412,91   €        11.033,76   €      112.143,32  

corr./ buiteninv.  €         113.746,23-  €       45.401,78-  €       27.568,63-  €     186.716,64- 

Hoofdsom per 31 december 2010  €       2.541.429,44   €   1.053.443,05   €      537.074,26   €   4.131.946,75 €   4.131.946,75 €   4.131.946,75 €   4.131.946,75     
 
Het saldo per 31 december is als volgt per soort te specificeren. 

Soort vordering  Assen   Aa en Hunze  Tynaarlo Totaal 

lening bbz rentedragend  €       1.408.989,77   €      780.007,13   €      288.096,88   €   2.477.093,78  

lening bbz renteloos  €          879.961,91   €      197.148,35   €      200.346,58   €   1.277.456,84  

Borgstellingen  €          252.477,76   €        76.287,57   €        48.630,80   €      377.396,13  

Totaal  €       2.541.429,44   €   1.053.443,05   €      537.074,26   €   4.131.946,75  
 

Voorziening dubieuze debiteuren. 
De nominale waarde van de bijstandsdebiteuren voor rekening gemeenten die onder de WWB 
vallen bedroeg per 31 december 2010  € 3.879.003,28. Per gemeente is een berekening gemaakt 
hoe hoog de voorziening moet zijn. In onderstaande tabel zijn de standen weergegeven. De 
buiteninvordering gestelde vorderingen en correcties over 2010 zijn t.l.v. de voorziening gebracht. 
De beginsaldi van de gemeenten Assen en Aa en Hunze wijkt af van de eindsaldi 31-12-2009. 
Dit is veroorzaakt door de wet BUIG waardoor de IOAW, IOAZ en de WWIK nu onder de WWB 
vallen. De verschillen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Aanpassing beginsaldi debiteuren 
rekening gemeenten 

afwijking t.o.v. 
2009 IOAW IOAZ WWIK BBZ pre fase 

Aa en Hunze      S168 2.529,23 168,91 2.360,32 0,00 0,00 

Assen                 S106 48.460,15 14.888,71 4.993,54 25.606,23 2.971,67 

Tynaarlo            S173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ISD 2010 1-1-2010       31-12-2010 
DEBITEUREN REKENING 
GEMEENTE Beginsaldo 

incl.rente 
verstrekkingen 
incl rente 

ontvangsten 
incl.rente 

correcties en 
buiteninvorderi
ng 

Eindsaldo 
incl.rente 

Aa en Hunze      S168  €      493.571,35  €      123.234,32  €      90.861,01-  €     141.047,26-  €      384.897,40 

Assen                 S106  €   3.548.711,52  €      926.906,72  €    787.541,94-  €     595.639,31-  €   3.092.436,99 

Tynaarlo            S173  €      426.528,08  €      154.241,21  €      86.520,37-  €       92.580,03-  €      401.668,89 

   €   4.468.810,95  €   1.204.382,25  €    964.923,32-  €     829.266,60-  €   3.879.003,28 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 49 

    1-1-2010 afboekingen   storting in de vz 31-12-2010 

    Beginsaldo t.g.v. exploitatie restant saldo t.l.v. exploitatie Eindsaldo 

Aa en Hunze      S168  €          98.208,42  €        141.047,26  €      42.838,84-  €          119.818,32  €        76.979,48 
Assen                 S106  €        700.050,27  €        595.639,31  €     104.410,96  €          514.076,44  €      618.487,40 

Tynaarlo            S173  €          85.305,62  €          92.580,03  €        7.274,41-  €            87.608,19  €        80.333,78 

   €        883.564,31  €        829.266,60  €       54.297,71  €          721.502,95  €      775.800,66 
 

Uit ervaringscijfers blijkt dat voor de ISD een gemiddelde percentage van 20 % van de boekwaarde 
per 31 december 2010 voor oninbaarheid voldoende is om in 2011 de afboekingen wegens 
oninbaarheid te kunnen opvangen. 
 
BEREKENING VOORZIENING 
DUBIEUZE DEBITEUREN Aa en Hunze Assen Tynaarlo Totaal 

gekozen percentage voor oninbaarheid 20,00% 20,00% 20,00%   

eindsaldo 2010 debiteuren  rek gemeente  €        384.897,40   €     3.092.436,99   €     401.668,89   €       3.879.003,28  

wat is nodig als voorziening         

20 % van het eindsaldo 2010  €         76.979,48-  €       618.487,40-  €      80.333,78-  €         775.800,66- 
 

4. Overlopende activa4. Overlopende activa4. Overlopende activa4. Overlopende activa    
 

4444    1111    TransitoriaTransitoriaTransitoriaTransitoria    642.352,74642.352,74642.352,74642.352,74    
Hieronder zijn de specificaties weergegeven van vooruitbetaalde kosten en tussenrekening 
uitkeringsadministratie. 
 

Vooruitbetaalde kosten  Bedrag 

ESF actieplan jeugdwerkloosheid  €           571.255,56 

UWV  huur 1e kw 2011  €             69.927,76 

Voorschot GKB Prepaidkaart  €               1.169,42 

   €           642.352,74 
 

4444    2222    Tussenrekening uitkeringsadministratieTussenrekening uitkeringsadministratieTussenrekening uitkeringsadministratieTussenrekening uitkeringsadministratie    1.634,601.634,601.634,601.634,60    
 

  Bedrag 

Collectieve ziektekosten verzekering  €       1.634,60 
 

5. Reserves5. Reserves5. Reserves5. Reserves    
 
5555    1111    Reserve bedrijfsvoeringReserve bedrijfsvoeringReserve bedrijfsvoeringReserve bedrijfsvoering    €  188.702,32    €  188.702,32    €  188.702,32    €  188.702,32    
Volgens het financieel statuut mag 5% van de bedrijfsvoeringskosten worden geactiveerd indien 
een voordelig resultaat wordt behaald.   
 

  Aa en Hunze Assen Tynaarlo Totaal 

Reserves  €      27.681,80  €      94.958,76  €      66.061,76  €      188.702,32 

    
7. Langlopende schulden7. Langlopende schulden7. Langlopende schulden7. Langlopende schulden    
 
7777    1111    Onderhandse leningen  40.100876 / 40.100877Onderhandse leningen  40.100876 / 40.100877Onderhandse leningen  40.100876 / 40.100877Onderhandse leningen  40.100876 / 40.100877    €  595.954,50€  595.954,50€  595.954,50€  595.954,50    
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten is een 15 jarige annuitaire lening afgesloten van  € 266.000,-- 
voor de kantoorinrichting van het gebouw. Het rentepercentage bedraagt 3,5 %. 
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Voor de bouwkundige aanpassingen van het gebouw is een 8 jarige annuitaire lening afgesloten 
van € 1.000.000,-- met een bijbehorende rentepercentage van 3,1 %. 
 

Leningen BNG lening 40.100876 lening 40.100877 Totaal 

rente percentage 3,50% 3,10%   

looptijd 15 jaar 8 jaar   

beginsaldo 1-1  €         207.895,03  €               530.491,33  €   738.386,36 

aflossingen  €           15.819,14  €               126.612,72  €   142.431,86 

eindsaldo 31-12  €         192.075,89  €               403.878,61  €   595.954,50 

    

rente lasten  €             7.276,33  €                 16.445,23  €     23.721,56 

 
8. Kortlopende schulden8. Kortlopende schulden8. Kortlopende schulden8. Kortlopende schulden    
 
8888    1111    Kasgeldleningen o/gKasgeldleningen o/gKasgeldleningen o/gKasgeldleningen o/g    €     2.000.000,€     2.000.000,€     2.000.000,€     2.000.000,--------    
In december 2010 heeft de ISD een  kasgeldleningen afgesloten voor 2 maanden vanwege grote 
liquiditeitsbehoefte voor de maanden december 2010 en januari en februari 2011. In februari 2011 
zijn deze leningen weer teruggestort. 
 
8888    2222    BNG rekening courantBNG rekening courantBNG rekening courantBNG rekening courant    €   3.447.123,83€   3.447.123,83€   3.447.123,83€   3.447.123,83    
Dit is het negatieve saldo van bankrekeningnummer 28.51.18.730  per 31 december 2010. Dit 
bedrag is conform de laatste dagafschrift van 2010, nummer 258. 
 
8888    3333    CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren    €   1.198.457,48 €   1.198.457,48 €   1.198.457,48 €   1.198.457,48     
 
CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren     
Crediteuren  €           576.257,96 

Crediteuren uitkeringsadministratie  €             40.303,68 

Belastingdienst afdracht loonheffing december  €           581.895,84 

     €        1.198.457,48 €        1.198.457,48 €        1.198.457,48 €        1.198.457,48 

 
Dit zijn de openstaande crediteuren per 31 december 2010. De facturen zijn t.l.v. 2010 geboekt en 
betaald in 2011. Alle posten zijn reeds afgewikkeld. 
 

SpecificSpecificSpecificSpecificatie crediteuren per 31 december 2010atie crediteuren per 31 december 2010atie crediteuren per 31 december 2010atie crediteuren per 31 december 2010     Bedrag  Bedrag  Bedrag  Bedrag 

 Vnn  €           162.000,00- 

 plateau openbaar onderwijs  €             51.816,20- 

 Alescon  €             45.955,57- 

 Ggzdrenthe  €             32.232,05- 

 manpower uitzendorganisatie  €             28.681,14- 

 getronics pinkroccade  €             25.881,31- 

 van liere media  €             21.030,11- 

 vrg overheidsorganen  €             20.022,79- 

 meesterwerk werkproject  €             16.185,20- 

 gemeente assen concern  €             13.599,14- 

 gem groningen dienst sozawe  €             10.585,66- 

 margolin/reaned  €               9.755,93- 

 doortje amsterdam  €               8.925,80- 

 solutions!  €               8.568,00- 
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 Uwv  €               8.440,42- 

 humanitasdistr.noord  €               8.054,00- 

 kooyenga consultants  €               7.818,97- 

 proactief  €               7.136,50- 

 ggz drenthe divisie noord  €               6.373,64- 

 idee ict opleidingsgroep  €               5.165,08- 

 mkb online  €               5.000,00- 

 noit computers  €               4.425,00- 

 gti utiliteit noordbv  €               3.948,42- 

 wijnbergen reïntegrat  €               3.510,50- 

 support&co  €               3.480,75- 

 gmtbv  €               3.354,83- 

 albron nederland bv  €               3.090,53- 

diverse kleine posten  €             51.220,42- 

diverse clienten uitkeringen  €             40.303,68- 

belastingdienst afdracht loonheffing december 2010  €           581.895,84- 

  €       1.198.457,48- 

 
9. Overlopende passiva9. Overlopende passiva9. Overlopende passiva9. Overlopende passiva    
 
9999    1111    Nog te besNog te besNog te besNog te besteden bijdragen overheidteden bijdragen overheidteden bijdragen overheidteden bijdragen overheid    € 241.463,85      € 241.463,85      € 241.463,85      € 241.463,85      
 
Nog te besteden overheidsgelden Assen Aa en Hunze  Tynaarlo Totaal 

Teruggaaf belastingdienst 2006  €             42.493,18  €            5.740,55  €            6.490,27  €               54.724,00 

Restant implementatie budget WI  €             39.248,09  €            5.269,92  €            6.572,69  €               51.090,70 

Bijdrage taalcoaches  €                          -    €                      -    €            9.750,00  €                 9.750,00 

Bijdrage Instapcursus  €                          -    €                      -    €          15.000,00  €               15.000,00 

Prov.subsidie 2007 gem. Aa en hunze  €                          -    €          50.929,95  €                      -    €               50.929,95 

Bijdrage DKD gem. Assen  €             34.235,50  €          11.398,45  €          14.335,25  €               59.969,20 

   €           115.976,77  €          73.338,87  €          52.148,21  €             241.463,85 

 
Hieronder zijn de mutaties per gemeente en per onderdeel weergegeven. 
 
Assen Assen Assen Assen     Implementatie budget 

Wet Inburgering  
Teruggaaf 
belastingdienst 2006 

Digitaal Klant 
Dossier  

Totaal 

Stand per 1 januari 2010   €             49.412,48-  €         42.493,18-  €         34.235,50-  €        126.141,16- 

Onderzoek haalbaarheid Moelanders  €               10.164,39     €           10.164,39 

Stand 31 december 2010   €             39.248,09-  €         42.493,18-  €         34.235,50-  €        115.976,77- 

 
Aa en Hunze Aa en Hunze Aa en Hunze Aa en Hunze     Implementatie 

budget Wet 
Inburgering  

Teruggaaf 
belastingdienst 
2006  

Digitaal Klant 
Dossier  

Prov. subsidie 
2007  

Totaal 

Stand per 1 januari 2010  €         6.643,06-  €         5.740,55-  €       11.398,45-                        -   €        23.782,06- 

Onderzoek haalbaarheid Moelanders  €          1.373,14      €           1.373,14  

Provinciale subsidie 2007       €       50.929,95-  €       50.929,95- 

Stand 31 december 2010   €         5.269,92-  €         5.740,55-  €       11.398,45- €       50.929,95- €        73.338,87- 
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Tynaarlo Tynaarlo Tynaarlo Tynaarlo     Implementatie 
budget Wet 
Inburgering  

Teruggaaf 
belastingdienst 
2006  

Digitaal Klant 
Dossier  

Taalcoaches Instap cursus  Totaal 

Stand per 1 januari 2010   €     8.125,16-  €         6.490,27-  €  14.335,25-      €      28.950,68- 

Onderzoek haalbaarheid Moelanders  €      1.552,47          €        1.552,47  

Bijdrage Taalcoaches        € 9.750,00-    €        9.750,00- 

Bijdrage Instapcursus         €  15.000,00-  €      15.000,00- 

Stand 31 december 2010   €     6.572,69-  €         6.490,27-  €  14.335,25- € 9.750,00-  € 15.000,00-  €      52.148,21- 

 
9999    2222    Kruisposten Kruisposten Kruisposten Kruisposten     €     3.822,88€     3.822,88€     3.822,88€     3.822,88    
 
Specificatie kruisposten Bedrag 

Tiebout advocaten  €                         644,00- 

Belastingdienst pr ZVW retour  €                         457,00- 

De Startbaan  €                         788,51- 

Diverse personen  €                      1.933,37- 

 Totaal  €                      3.822,88- 

 
9999    3333    Nog te betalen kosten Nog te betalen kosten Nog te betalen kosten Nog te betalen kosten     €         1.425.287,60€         1.425.287,60€         1.425.287,60€         1.425.287,60    
 
Nog te betalen bedragen Bedrag 

Gemeente Assen salariskosten  mnd 14  €                      1.378,31- 

Gemeente Assen, Kosten verhuizers  €                      4.158,01- 

Gemeente Assen, Kosten serv desk  €                      5.027,75- 

Gemeente Assen, afrek bezw schriften  €                    25.909,63- 

Gem Assen kosten Werken voor de Stad  €                  195.786,00- 

Gem Assen salariskosten  mnd 12 13  €                  885.951,13- 

Gem Assen resultaat  bedrijfsvoering 2010  €                  263.938,39- 

Pink Rocade opbr.in gebrekestelling  €                    20.547,39- 

SVB Uitvoeringskosten 2009  €                    22.590,99- 

   €               1.425.287,60- 

 
9999    4444    Tussenrekening uitkeringsadministratie Tussenrekening uitkeringsadministratie Tussenrekening uitkeringsadministratie Tussenrekening uitkeringsadministratie     €     11.703,15€     11.703,15€     11.703,15€     11.703,15    
 
Dit betreffen posten vanuit de uitkeringsadministratie december 2010 die in januari 2011 
grotendeels zijn afgewikkeld. 
 
Specificatie tussenrekening uitkeringsadministratie  Bedrag 

Netto uitkering, uitkering december 2010  €  11.703,15- 

Totaal  €  11.703,15- 
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AccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaring        
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 Bijlagen 
 
- Single Informatie, Single Audit (SISA) 
 
- Wat kost het per gemeente?  
 
- Resultaten Werkplein Baanzicht 
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1111    Sisa bijlage 2010Sisa bijlage 2010Sisa bijlage 2010Sisa bijlage 2010    
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2222    Wat kost het per gemeente?Wat kost het per gemeente?Wat kost het per gemeente?Wat kost het per gemeente?    
 
 
Aa en Hunze 

Bedragen * Bedragen * Bedragen * Bedragen * € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000    lastenlastenlastenlasten baten rijkbaten rijkbaten rijkbaten rijk saldosaldosaldosaldo debiteurendebiteurendebiteurendebiteuren subtotaalsubtotaalsubtotaalsubtotaal bijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeente    eindsaldoeindsaldoeindsaldoeindsaldo

WWB 2.866      

WIJ 351      

IOAW 180      

IOAZ 148      

Bbz starters 23      

Wwik 0      

subtotaal * 3.568 3.193 -375 91 -284 284 0

        

Bijzondere bijstand 144 -144 -144 144 0

Langdurigheidstoeslag 75 -75 -75 75 0

Meedoen 116 -116 -116 116 0

Kindervakantieweken 0 0 0 0 0

Witgoedregeling 3 -3 -3 3 0

Kwijtschelding ge.bel 0 0 0 0 0

Schuldhulpverlening 0 0 0 0 0

        

      0  

WWB Werkdeel 1.104 1.266 162 162 -162 0

Bbz gevestigden 526 370 -156 99 -57 57 0

        

Wet Inburgering 53 56 3 3 -3 0

Kinderopvang 10 -10 -10 10 0

        

Bedrijfsvoering 874 -874 -874 874 0

        

totaal 6.473 4.885 -1.588 190 -1.398 1.398 0
*bijdrage rijk is inclusief de aanvullende uitkering 
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Assen 

Bedragen * Bedragen * Bedragen * Bedragen * € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000    lastenlastenlastenlasten baten rijkbaten rijkbaten rijkbaten rijk saldosaldosaldosaldo    debiteurendebiteurendebiteurendebiteuren subtotaalsubtotaalsubtotaalsubtotaal bijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeente    eindsaldoeindsaldoeindsaldoeindsaldo    

WWB 19.808      

WIJ 2.403      

IOAW 577      

IOAZ 21      

Bbz starters 173      

Wwik 188      

subtotaal * 23.170 20.432 -2.738 788 -1.950 1.950 0 

        

Bijzondere bijstand 1.203 -1.203  -1.203 1.203 0 

Langdurigheidstoeslag 623 -623  -623 623 0 

Meedoen 604 -604  -604 604 0 

Kindervakantieweken 59 -59  -59 59 0 

Witgoedregeling 101 -101  -101 101 0 

Kwijtschelding gem.bel. 0 0  0 0 0 

Schuldhulpverlening 0 0  0 0 0 

        

        

WWB Werkdeel 8.121 8.189 68  68 -68 0 

Bbz gevestigden 1.914 1.254 -660 461 -199 199 0 

        

Wet Inburgering 502 1.006 504  504 -504 0 

Kinderopvang 126 -126  -126 126 0 

        

Bedrijfsvoering 6.469 -6.469  -6.469 6.469 0 

        

totaal 42.892 30.881 -12.011 1.249 -10.762 10.762 0 
*bijdrage rijk is inclusief de aanvullende uitkering 
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Tynaarlo 

Bedragen * Bedragen * Bedragen * Bedragen * € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000    lastenlastenlastenlasten baten rijkbaten rijkbaten rijkbaten rijk saldosaldosaldosaldo debiteurendebiteurendebiteurendebiteuren    subtotaalsubtotaalsubtotaalsubtotaal bijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeentebijdrage gemeente    eindsaldoeindsaldoeindsaldoeindsaldo

WWB 3.459      

WIJ 451      

IOAW 236      

IOAZ 18      

Bbz starters 22      

Wwik 0      

subtotaal * 4.186 3.749 -437 87 -350 350 0

        

Bijzondere bijstand 205 -205 -205 205 0

Langdurigheidstoeslag 119 -119 -119 119 0

Meedoen 117 -117 -117 117 0

Kindervakantieweken 0 0 0 0 0

Witgoedregeling 6 -6 -6 6 0

Kwijtschelding gem.bel 0 0 0 0 0

Schuldhulpverlening 0 0 0 0 0

        

      0  

WWB Werkdeel 849 917 68 68 -68 0

Bbz gevestigden 258 179 -79 72 -7 7 0

        

Wet Inburgering 67 117 50 50 -50 0

Kinderopvang 12 -12 -12 12 0

        

Bedrijfsvoering 988 -988 -988 988 0

        

totaal 6.807 4.962 -1.845 159 -1.686 1.686 0
*bijdrage rijk is inclusief de aanvullende uitkering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


