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Bestuursletter  
 

 
 
Op 1 juli jl. hebben onze voorzitter van het bestuur 
Albert Smit en algemeen directeur Arjan 
Schonewille de vlag gehesen: Werkplein Drentsche 
Aa is een feit! Veel mensen hebben druk gewerkt 
aan de voorbereiding van de nieuwe organisatie. Nu 
zitten wij volop in de implementatiefase, want er is 
zeker nog werk aan de winkel. Uiteraard volgt nog 
een officiële opening op onze nieuwe locatie aan de 
Javastraat, waarvan de verbouwing en inrichting in 
volle gang is.  
 
Onze dienstverlening is snel, slim en simpel, naast 
duidelijk, doeltreffend en dichtbij. Een van de 
manieren waarop wij dit vormgeven is door onze 
cliënten te ontmoeten en te spreken buiten de 
muren van onze uitvalsbasis, nu nog aan de 
Stationsstraat en straks aan de Javastraat. Dit doen 
wij op vind- en verbind plaatsen vanuit de 
overtuiging dat dit onze resultaten zal verbeteren. 
Door op deze plaatsen zowel het geografisch 
element (vind) als samenwerking met partners 
(verbind) uit de dienstverlening samen te brengen. 
Er zijn al diverse vind- en verbindplaatsen 
gerealiseerd en de bijzondere aandacht gaat uit 
naar het realiseren van vind- en verbindplekken bij 
de sociale teams. De eerste (cliënt) ervaringen zijn 
erg positief. 
 
Een nieuw werkplein, een nieuwe 
bestuursrapportage. In deze rapportage 
verantwoorden wij tussentijds onze begroting en de 
prestatie-overeenkomst die wij met de Drentsche 
Aa gemeenten hebben gesloten. Een andere manier 
waarop wij u willen informeren is door relevante 
onderwerpen bij u over het voetlicht te brengen 
door een themabrief.  
 

Highlights vanuit deze rapportage 
De cliëntenaantallen blijven stijgen, zij het minder 
sterk dan verwacht. In onze begroting zijn wij 
uitgegaan van 2.924. Voor eind dit jaar hebben wij 
2.991 bijstandsgerechtigden geprognosticeerd.  
De totale gemeentelijke eigen bijdrage stijgt naar  
€ 13 mln. Dit is € 2 mln meer dan begroot. De 
stijging wordt veroorzaakt door een aanzienlijke 
toename van de bijzondere bijstand, ruim € 1 mln. 
Ook de stijging van de cliëntaantallen zorgt voor 
een stijging van de kosten. 
Mede door het zomerreces hebben zich zowel 
landelijk, regionaal als lokaal geen grote 
ontwikkelingen voorgedaan. Hieronder de meest 
noemenswaardige ontwikkelingen. 
  
Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen 
Medio september kwam staatssecretaris Jetta 
Klijnsma met een wetsvoorstel om gemeenten te 
verplichten vanaf 1 januari 2017 beschut werk in te 
richten, omdat gemeenten fors achterlopen op de 
landelijke streefgetallen. In de wet zit ook de 
mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek 
wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen, worden 
opgenomen in het doelgroepenregister via de 
zogenaamde Praktijkroute.  
 
Het landschap voor het wetsvoorstel dat beschut 
werk verplicht wil stellen is verdeeld. VNG en een 
aantal gemeenten zijn tegen en de vakbonden en 
werkgevers zijn voorstander van de nieuwe 
verplichting. Na instemming door de ministerraad 
ligt het wetsvoorstel nu voor advies bij de Raad van 
State. 
 
Eind augustus zijn de aantallen afspraakbanen over 
het eerste kwartaal 2016 gepubliceerd door UWV. 
Uit de cijfers blijkt dezelfde trend als in 2015. Er zijn 
voldoende werkgevers in arbeidsmarktregio 
Groningen die mensen aannemen met een 
arbeidsbeperking. Lees hier het trendrapport van 
UWV. 
 
Momenteel hebben wij 110 inwoners in ons 
bestand die een indicatie hebben van UWV voor 
aan afspraakbaan. Hiervan hebben wij er al 17 
geplaatst op een afspraakbaan.  
  

http://us3.campaign-archive1.com/?u=2eeb1e04e994803887c68099d&id=e3f6eab1a8
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/20160831%20Regionale%20trendrapportage%20banenafspraak%20-%20eerste%20kwartaal%202016.pdf
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Daarnaast zijn er 9 op dit moment klaar om 
geplaatst te worden. Wij lopen hiermee landelijk 
gezien voorop. Uitgebreide informatie heeft u 
kunnen lezen in de eerste themabrief.  
 
In welke sector je ook werkt, het is belangrijk dat 
werknemers de Nederlandse taal goed beheersen. 
Wij zien in ons dagelijks werk hoe belangrijk taal is. 
Om de laaggeletterdheid tegen te gaan heeft de 
gemeente Aa en Hunze een Taalhuis geopend. 
 
 In het Taalhuis werken diverse organisaties samen, 
waaronder het Drenthe College, Impuls en Stichting 
lezen en schrijven. Ook wij hebben het convenant 
ondertekend en leveren onze bijdrage.  
 
Cliëntenontwikkeling 
De landelijke werkloosheid blijft verder dalen, 
vooral onder 45-plussers. In augustus waren 521 
duizend mensen werkloos en dat is 5,8% van de 
beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er 
nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5%.  
 
Het Centraal Planbureau verwacht verder dat het 
aantal bijstandsuitkeringen in 2016 zal uitkomen op 
389.000, een toename van 7 duizend ten opzichte 
van een jaar eerder.  
 
De daling van de werkloosheid en de toename door 
de uitbreiding van de doelgroep door de invoering 
van de Participatiewet en het aantal statushouders 
zien wij ook terug in onze cliëntontwikkeling.  
 
Er is nog steeds sprake van een toename van ons 
bestand ten opzichte van onze begroting (+ 67).  

Wel een lagere stijging dan bij aanvang van het jaar 
is geprognosticeerd. Wij verwachten dat eind van 
dit jaar 2.991 inwoners een uitkering zullen 
ontvangen. 
 
Budgetontwikkeling 
Eind april heeft het Rijk het nader voorlopig budget 
voor de uitkeringen Participatiewet bekend 
gemaakt. De definitieve budgetverdeling vindt 
plaats in oktober 2016.  
 
Gemeenten krijgen over 2016 88 miljoen euro meer 
uit het gemeentefonds dan waar ze op basis van 
eerdere berekeningen op mochten rekenen. Ook 
voor de komende jaren zullen er extra middelen via 
het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld ter 
bestrijding van de armoede en ter ondersteuning 
van de schuldhulpverlening 
 
Budgetbesteding 
 

 
 
Namens de directie van Werkplein Drentsche Aa,  
Gosja Gornicka, adjunct directeur.  
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Inleiding 
 
Op 1 juli 2016 zijn wij gestart als nieuwe uitvoeringsorganisatie: Werkplein Drentsche Aa (WPDA). 
WPDA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet in opdracht van de Drentsche Aa 
gemeenten. De beleidskaders zijn gesteld in de Kadernota “Participatie de norm, Werk het doel”. De 
monitoring op resultaten gebeurt via de prestatieovereenkomst. Wij verantwoorden de resultaten 
door tellen en vertellen. Wij kunnen op die manier laten zien of en hoe wij op koers liggen met de 
uitvoering van de Participatiewet.  
 
Onze cliënten zijn inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers in de 
Drentsche Aa gemeenten. Wij zorgen dat onze inwoners met een Participatiewet uitkering direct op 
weg gaan naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Om dat mogelijk te maken verstekken 
wij tijdelijk uitkeringen en (inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig of geen eigen inkomen 
en vermogen, begeleiden en ontwikkelen wij mensen richting school en/of arbeidsmarkt en werken 
wij samen met lokale partijen om mensen naar participatie te leiden. Wij zijn verantwoordelijk om 
waar nodig een route naar participatie te (laten) organiseren. 
 
Wij bieden alleen zelf ondersteuning als wij er zeker van zijn dat deze ondersteuning echt helpt en 
niet beter door andere partijen kan worden geleverd. Een groot gedeelte van onze inwoners heeft 
ons niet nodig om werk te vinden. Een ander gedeelte van onze inwoners is minder goed in staat om 
zonder ondersteuning voldoende geld te verdienen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor 
die inwoners zijn wij er. De focus ligt daarbij op de doelgroep met een verdiencapaciteit tussen de 
50-80%. 
 
Vraag en aanbod moeten bij elkaar komen. Om cliënten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt 
schetsen wij een mix van vaardigheden waaraan cliënten in principe moeten voldoen om geplaatst te 
kunnen worden op de arbeidsmarkt. Wij noemen dit de specificatiekorf. Hier worden ook andere 
leefgebieden bij betrokken. Vanaf het moment van intake tot het moment van uitstroom gebruiken 
wij de specificatiekorf als ijkpunt. De verdiencapaciteit is vanaf het moment dat een inwoner zich bij 
ons meldt niet precies vast te stellen. In eerste instantie wordt een globale inschatting gemaakt. Een 
verdere vaststelling wordt, indien nodig, gemaakt in een werkomgeving. Wij vinden het belangrijk 
om aan de voorkant van het proces een globale inschatting te maken van de verdiencapaciteit om te 
voorkomen dat inwoners onnodig intensieve dienstverlening krijgen.   
 
Participeren kan op 2 manieren: Participeren op de arbeidsmarkt of Participeren in buurt, wijk, dorp 
of stad. Participeren op de arbeidsmarkt is het primaire doel en dat doen wij langs drie routes: 

A1  Route Onderwijs-Arbeidsmarkt  
A2  Route Werknemer  
A3  Route Ondernemer  

Lukt het echt niet om inwoners op de arbeidsmarkt te laten participeren, dan laten wij inwoners 
participeren in hun buurt, wijk, dorp of stad. Deze manier van participatie organiseren wij langs twee 
2 routes: 

B1 Route Vrijwilliger  
B2 Route Zorg  

 
In deze bestuursrapportage nemen wij u mee in de prestaties die wij hebben geleverd en het verhaal 
dat daarbij hoort: het tellen en vertellen. Hierbij volgen wij de routes en leggen daarbij de verbinding 
met de prestatieovereenkomst. Als er sprake is van een afwijking en/of trend dan voegen wij onze 
analyse hier aan toe. Ten slotte geven wij een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven en 
de (eigen) bijdrage voor de Drentsche Aa gemeenten . 
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1. Participatie op de arbeidsmarkt 
 

 
 
Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Jongeren met een 
startkwalificatie begeleiden wij naar werk. Bovendien helpen wij voorkomen dat jongeren uitvallen 
uit school en zorgen wij dat jongeren die toch uitgevallen zijn weer terug gaan naar school. 
Kwetsbare jongeren bieden wij begeleiding en beoordelen wij op geschiktheid voor een 
afspraakbaan en als dat zo is zorgen wij dat werkgevers hen in beeld krijgen. Voor de overige 
jongeren zorgen wij dat zij via om- en bijscholing structureel uitstromen naar de arbeidsmarkt.  
Wij werken op al deze vlakken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. 
 
Prestatieafspraken1 
 
Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” en geen startkwalificatie hebben, zorgt 
WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt. 
 

 
 
Op 1 juni 2016 (nulmeting) hebben wij 78 jongeren waarvan is vastgesteld dat zij geen 
startkwalificatie hebben en dus de route terug naar school de juiste is. Omdat wij nu verantwoorden 
over de periode mei 2016 tot en met augustus 2016 en de meeste opleidingen starten in september, 
kunnen wij nu nog geen rooskleurig beeld schetsen als het gaat om het behalen van deze prestatie. 
In de jaarafsluiting tellen de aantallen van de maand september wel mee en zal een realistisch beeld 
geschetst worden. Tot en met augustus 2016 hebben wij 22 jongeren terug naar school geleid. De 
reële verwachting is dat wij uiteindelijk dit jaar 62 jongeren zonder startkwalificatie terugleiden naar 
school. Dit is 79,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Bij de prestatie indicator geven wij door middel van een symbool ( ) aan wat onze verwachting is met 

betrekking tot de realisatie.  

25% 50% 75% 100% 

Onderwijs 
Arbeidsmarkt 

A1 
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Wij willen er voor zorgen dat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom 
werken wij intensief samen met UWV en werkgevers bij dreigende ontslagen en/of faillissementen in 
de regio. Als het kan, dan richten wij gezamenlijk “van werk naar werk” trajecten in. Deze inwoners 
komen dan niet bij ons voor een uitkering. Als inwoners wel ondersteuning nodig hebben en binnen 
twee jaar aan het werk kunnen, ontvangen zij van ons intensieve begeleiding. Als uit de intake bij ons 
naar voren komt dat route werknemer de juiste is, vindt een verdiepingsslag plaats naar de keuze 
voor de meest geschikte branche. Een grote groep inwoners kan direct aan het werk, al of niet met 
hulp en al of niet met (structurele) subsidie2. Het succesvol plaatsen als werknemer kan alleen als wij 
de werkgevers goed kennen. Het gaat hierbij om relatieopbouw inclusief het beheer daarop en om 
acquisitie, matching, plaatsing, subsidieverstrekking en nazorg. 
 
Prestatieafspraken 
Van de cliënten waar de inschatting is dat ze binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat 
100% intensieve dienstverlening krijgt. Van die groep is 80% binnen twee jaar aan het werk. 
 

 
 
Voor deze prestatie hebben wij als peildatum 1 januari 2016 genomen. Hierbij hebben wij gekeken 
naar de instroom van de cliënten die een intensieve dienstverlening krijgen. Deze groep is afgezet 
tegen het aantal cliënten dat is uitgestroomd tot en met 31 augustus 2016. Dit is een percentage van 
41%. Wij verwachten deze indicator op basis van de huidige resultaten te gaan behalen. Deze 
peildatum blijven wij twee jaar monitoren om bij de jaarrekening van 2017 de eindbalans op te 
kunnen maken voor wat betreft deze indicator.  
 
Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit en dat 
werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.  
 

 
 
Deze score is gehaald. De resultaten inclusief alle informatie rondom de afspraakbanen heeft u 
kunnen lezen in de eerder benoemde themabrief. 
 
WPDA werkt samen met werkgevers om minimaal het relatieve aandeel van de landelijke 
Banenafspaak voor de Drentsche Aa-regio te realiseren. 
 

 
 
Deze score is gehaald. Meer informatie hierover leest u in de bijlage. 

                                                           
2 Als deze inwoner thuishoort bij de doelgroep: afspraakbanen”,  dan gaat deze naar “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt”.  Tijdens deze 

route kan gebruik gemaakt worden van werkontwikkelplekken (WOP), tijdelijke plaatsingen en scholings- en ontwikkeltrajecten.  

 

25% 50% 75% 100% 

0% 2,5% 5% 10% 

25% 50% 75% 100% 

      Werknemer 

A2 
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Onze dienstverlening aan ondernemers wordt verleend vanuit De Drentse Zaak. Wij begeleiden daar 
startende, gevestigde en deeltijd ondernemers. Zij worden zo ondersteund dat zij uiteindelijk zonder 
uitkering verder kunnen ondernemen of een succesvolle doorstart kunnen maken met hun bedrijf.  
 
Prestatieafspraken 
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een 
uitkeringssituatie succesvol3 is.  
 

 
 
Deze realisatie en de tekst moet nog ingevuld worden.  
 
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich 
melden een succesvolle doorstart maakt.  
 

 
 
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime 
ondernemen tenminste 30% van hun uitkering zelf verdienen.  
 

 
 
Deze realisatie en de tekst moet nog ingevuld worden.  
 
Uitstroomresultaat  
De routes naar de arbeidsmarkt hebben geleid tot de volgende uitstroomresultaten.  

Uitstroom uitkering Participatiewet Januari t/m april 2016 Januari t/m augustus 2016 

Aanvang studie 7 28 

Volledig naar werk jonger dan 27 jaar 21 60 

Volledig naar werk ouder dan 27 jaar 116 275 

Uitstroom naar ondernemerschap 19 29 

   

Uitstroom zak- en kleedgeld 48 106 

Overige uitstroom 211 358 

   

Volledige uitstroom totaal 422 856 

   

Deeltijd werk - 398 

Deeltijd ondernemer - 25 

                                                           
3
 Succesvol is niet meer afhankelijk van een uitkering 

20% 30% 40% 50% 

45% 55% 65% 75% 

0% 25% 50% 100% 

Ondernemer 

A3 
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2. Participatie in buurt, wijk, dorp of stad  
 

 
 
Voor cliënten die niet binnen twee jaar aan het werk kunnen ligt de focus vooral op hun 
maatschappelijke participatie. Het gaat dan om “vrijwillig” participeren en niet om de 
tegenprestatie met een verplichtend karakter. Dat is een bestuurlijke keuze. Onze dienstverlening 
voor deze groep cliënten bestaat daarom grotendeels uit het stimuleren van participatie in de 
samenleving. Wij verwijzen hen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren de 
voortgang. Het organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten doen andere maatschappelijke 
organisaties. Wij hebben een aanjaagfunctie en werken vanuit die rol samen met zorg- en 
welzijnspartijen in onze omgeving.  
 
Prestatieafspraken 
Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 van de participatieladder wordt in 
samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder. 
 

 
 
Wij zijn op dit moment druk bezig om alle participatiecliënten (1205) te herijken en in te delen in 
cliënten met een positief of een negatief groeipotentieel en cliënten zonder groeipotentieel. Geen 
groeipotentieel wil overigens niet zeggen dat deze cliënten niets doen, maar groei zit daar naar 
verwachting niet in. Het kan gaan om cliënten die al het maximaal haalbare doen aan 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Nog niet iedereen is op dit moment ingedeeld, omdat wij hiervoor 
alle cliënten daadwerkelijk willen spreken om een actueel en realistisch beeld te kunnen vormen van 
de sociale omgeving, het soort activiteiten (zoals mantelzorg) en alle mogelijkheden en kansen die 
daarbij horen. Dit is voor 1205 cliënten een omvangrijk proces en is eind 2016 klaar. De stand van 
zaken tot nu toe:  

 
 
 

85% 90% 95% 100% 

Vrijwilliger 
Mantelzorger 

 B1 
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Sommige cliënten kunnen niet participeren en zijn aangewezen op zorg. Veelal gaat het om cliënten 
met een zak- en kleedgelduitkering die in een instelling verblijven of cliënten met ernstige psychische 
en/of lichamelijke beperkingen. Zij ontvangen een uitkering en minimaregelingen die van toepassing 
zijn. Cliënten met multiproblematiek worden persoonlijk overgedragen naar de (brede) toegang. Wij 
werken daarbij samen met diverse zorginstellingen in ons werkgebied. Wij detecteren zorg, verwijzen 
goed door en zijn actief in het OGGZ-netwerk.  
 
Meedoen schoolgaande kinderen 

 
Meedoen in de samenleving is belangrijk en 
zeker voor kinderen. Het meedoen beleid zorgt 
ervoor dat kinderen van ouders met een laag 
inkomen toch actief mee kunnen doen op school, 
kunnen sporten en kunnen meedoen aan 
culturele activiteiten. Meedoen regelingen 
worden gepromoot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Activering en meedoen aantallen Begroting  
2016 

Realisatie  
31-08-2016 

Prognose  
31-08-2016 

Verschil 
Begroting -
Prognose 

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs) 1.271 1.048 1.321 50 

Brugklassers 40 28 38 -2 

PC voor brugklassers 93 63 92 -1 

Internetvergoeding 25 1 2 -23 

Totaal 1.429 1.140 1.453 24 

 
 

  

Zorg 

B2 
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3. Onze klanten 
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Ontwikkeling uitkeringen WPDA 
 

 
 
Deze grafiek laat de ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringen zien over de periode januari 
2016 tot en met augustus 2016. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen en komt hoger uit dan 
begroot. De oorzaak ligt in de uitbreiding van de doelgroep voor de Participatiewet vanaf 1 januari 
2015, de kortere WW duur en daardoor snellere instroom in de bijstand en de geleidelijke verhoging 
van de AOW leeftijd. Landelijk zien wij deze trend ook. Als wij onze cliëntenontwikkeling 
(procentueel) landelijk vergelijken, dan stijgt het aantal cliënten bij ons minder snel.  
 
De instroom van uitkeringen Participatiewet in de periode van januari 2016 tot en met 31 augustus 
2016 bedraagt in totaal 796, waarbij de grootste groep inwoners van 27 jaar of ouder zijn. Begin dit 
jaar was er een stijging in de instroom van statushouders waar te nemen. De totale instroom van 
deze doelgroep bedraagt 72.  
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4. Kwaliteit dienstverlening 
 
Prestatieafspraken 
Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een 
uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).   
 

 
 
Wij hebben voor deze prestatie het aantal aanvragen afgezet tegen het aantal gegronde bezwaren 
waarbij een nieuw besluit genomen is. Bij 0,5% van de aanvragen is een nieuw primair besluit 
genomen. 
 
Uit een jaarlijkse peiling onder het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke partners WPDA blijkt 
dat minstens 90% tevreden is over WPDA als partner.  
 

 
 
Wij hebben een kwantitatief en kwalitatief tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De werkgevers, 
onze klanten, zijn tevreden over de dienstverlening en de samenwerking met de accountmanagers 
van Werkplein Drentsche Aa. Zij zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid van en de communicatie 
met de accountmanagers en hun professionaliteit. Maar ook over de dienstverlening op het gebied 
van werving, selectie en de invulling van de vacatures. 
 
In jaarlijks cliëntonderzoek geven minstens 80% van de uitkeringsgerechtigde cliënten van WPDA 
aan tevreden te zijn met de organisatie. 
 

 
 
Over deze prestatie kunnen wij nog niet verantwoorden. Het cliëntenonderzoek wordt dit najaar 
uitgevoerd.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

>1% <1% 0% 

70% 80% 90% 100% 

60% 70% 80% 90% 



 
14 

 

5. Financieel 
 
Prestatieafspraken 
Wij zorgen dat onze uitgaven binnen de door gemeenten beschikbaar gestelde middelen (Integratie-
uitkering) blijven.  
 

 
 
 
Op dit budget is er sprake van een overschot. Wij gaan deze prestatie voor 2016 halen.  
 
Wanneer de uitgaven beperkt moeten worden bezuinigen wij primair niet op activiteiten om de 
doelgroep 50%-80% verdiencapaciteit naar werk toe te leiden.  
 

 
Deze prestatie is niet aan de orde omdat wij binnen de middelen (Integratie-uitkering) blijven.  
 
De uitvoeringskosten bewegen jaarlijks mee met het werkaanbod bestaande uit aanvragen en 
grootte van diverse doelgroepen conform het gevalideerde formatiecalculatiemodel met een 
maximumafwijking van 5%. Bij afwijkingen groter dan 5% volgt een bestuurlijk voorstel. 
 

 
 
Op dit moment constateren wij een afwijking van meer dan 5%. Enerzijds ligt de oorzaak in de 
stijgende klantenaantallen die niet overeenkomen met het formatiecalculatiemodel, anderzijds door 
de extra financiële investeringen die wij hebben moeten doen. Hierover leest u meer bij de 
toelichting onder “Wat heeft het gekost?”.  
 
Wat heeft het gekost?   
 

 
 
 Bedrijfsvoering:  
Wij hebben dit jaar extra kosten gemaakt en gaan ook nog extra kosten maken. De reden hiervoor is 
dat:  
 Vanaf 1 juli 2016 is Werkplein Drentsche Aa gestart. Dit proces is extern ondersteund. Daarnaast 

heeft dit extra tijd gekost van de medewerkers in werkgroepen waarvoor ruimte gevonden 
moest worden door inhuur extern personeel.  

 De fusie met Alescon gaat gefaseerd plaatsvinden waardoor wij genoodzaakt zijn om een 
jobcoach en accountmanager aan te stellen.     

-50% -25% 50% 100% 

<100% 100% >100% 

>5% 5% <5% 

Totaal bedragen * € 1.000 Uitgaven Budget  Bijdrage gemeenten Begroting 2016  

Bedrijfsvoering 10.671 1.519 9.152 9.132

Uitkeringen Participatiewet 37.871 36.698 1.172 -871

Bbz2004 282 154 127 -78

Integratie uitkering  2.160 3.177 -1.187 0

Bijzondere bijstand & minimabeleid 3.876 0 3.876 2.750

Totaal 54.861 41.549 13.140 10.933
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 De uitvoering van de Participatiewet waaronder de kostendelersnorm, leidt tot een 
administratieve verzwaring. Een wijziging kan gevolgen hebben voor meerdere uitkeringen, als 
de kostendelersnorm van toepassing is. Daarnaast zien we, door de crisis, ook steeds meer 
complexe aanvragen, zoals beëindigde ondernemers en/of Zzp’ers.    

 Onze cliëntenaantallen stijgen ten opzichte van de begroting. Deels door de uitbreiding van de 
doelgroep als gevolg van de Participatiewet, door het tegenvallende effect van wettelijke 
maatregelen en hogere instroom.  

 De instroom van inwoners met een verblijfsvergunning zorgt voor extra inspanningen naar 
school, werk of participatie.  

 Wij maken goed gebruik van diverse subsidiemogelijkheden. Dat betekent dat soms bestaande 
activiteiten maar vaak extra activiteiten uitgevoerd moeten worden die dan voor subsidiëring in 
aanmerking komen. Tegenover de extra kosten voor formatie staan dan extra opbrengsten 
vanuit subsidie. 

 Door de vorming van Werkplein Drentsche Aa is er een wijziging opgetreden in het management 
van de organisatie. Dat betekent dat op dit moment de kosten voor één manager als 
frictiekosten worden beschouwd.  

 De nieuwe cao valt hoger uit waardoor een uitzetting ten opzichte van de begroting heeft 
plaatsgevonden.  
 

Uitkeringen Participatiewet 
De uitgaven voor de kosten van de uitkeringen vallen hoger uit dan begroot omdat bij het opstellen 
van de begroting 2016 gerekend is met een gemiddelde uitkeringsprijs op basis van de 
realisatiecijfers van het jaar 2014, plus inflatiecorrectie, inclusief de beoogde effecten Rijksbeleid van 
€ 989 per uitkering. Het beoogde effect Rijksbeleid (o.a. de kostendelersnorm) heeft zich amper 
voorgedaan. Hieruit vloeit voort dat de uitkeringen nu per saldo duurder uitvallen dan verwacht. Dit 
betekent dus een totaal stijging door extra volume (meer cliënten dan begroot) en prijsstijging 
(duurdere uitkeringen).  Daarnaast zijn bij de begroting 2016 een aantal posten niet begroot, zoals de 
uitgaven loonkostensubsidie.  
 
Bbz2004 
De financieringssystematiek van het Bbz2004 is afwijkend. Een deel kan gedeclareerd worden bij het 
Rijk en een deel komt voor eigen rekening van de gemeenten (vast budget). Om het nog 
ingewikkelder te maken heeft de Bbz2004 quote ook invloed op de budgettoekenning van het Rijk. 
Bovendien is het declarabel budget ook mede afhankelijk van de verstrekkingen die zijn gedaan.  
Voor het jaar 2016 zijn de vaste budgetten vanuit het Rijk voor de Drentsche Aa gemeenten 
gemiddeld 34% lager vastgesteld dan voor 2015. Dit betekent ten opzichte van de begroting 2016 dat 
de Drentsche gemeenten een nadeel hebben in plaats van het begrote voordeel.  
  
Integratie uitkering  
Het budget voor de integratie uitkering valt lager uit dan begroot omdat de gemeente Assen een 
uitnamen uit dit budget heeft gedaan voor gedeeltelijke financiering van Alescon. Dit was destijds 
niet opgenomen in de begroting 2016.  
 
Bijzondere bijstand en minimabeleid 
De programma uitgaven voor de uitvoering van de bijzondere bijstand komen hoger uit dan begroot. 
Dit komt door de verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand (o.a. kosten bewindvoering en 
deelname aan de collectieve zorgverzekering), de promotie van de diverse regelingen en het 
gewijzigde lokale beleid.  
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Wat hebben wij bespaard? 
Naast de maatschappelijke waarde van onze inspanningen geven wij ook graag inzicht in financiële 
toegevoegde waarde van Werkplein Drentsche Aa. Dat wil zeggen: onze inspanningen zorgen ervoor 
dat wij minder uitgeven. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering (beiden 
inclusief handhaving). In de begroting 2016 stelden wij als doel om 6,5 miljoen te besparen door 
instroombeperking.  Tot nu toe hebben wij door instroombeperking 5,3 miljoen bespaard. Voor 
uitstroombevordering hebben wij een besparing van 7,5 miljoen begroot. Wij hebben op dit 
onderdeel tot en met augustus 2016 een besparing kunnen realiseren van 5,8 miljoen. Als wij deze 
resultaten weten vast te houden, realiseren wij voor 2016 onze doelstelling van in totaal 14 miljoen.  
 

7. Risico’s   
 
Een risico is een onzekere gebeurtenis in de toekomst met (nadelige) gevolgen voor onze organisatie.  
 
Bijzondere bijstand en meedoen regelingen 
Bijzondere bijstand en de gemeentelijke meedoen regelingen zijn open einde regelingen. Door de 
zwakke economie, de hervorming van de sociale zekerheid en bezuinigingen is er sprake van een 
toenemend beroep op deze regelingen. Voor de bijzondere bijstand geldt dat vooral de kosten voor 
bewindvoering zijn gestegen. Dit geldt ook voor de uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag. 
Het gebruik van bijzondere bijstand en meedoen regelingen wordt door ons en mede op uitdrukkelijk 
verzoek van de Drentsche Aa gemeenten gepromoot en zijn de voorwaarden verruimd. Een expansie 
ten opzichte van de begroting is dan onvermijdelijk. Dit vormt een risico. 
 
Voorziening debiteuren  
Om de buiteninvorderingen van dubieuze debiteuren (oninbare vorderingen) op te vangen is een 
voorziening gevormd. De totale voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt € 2.003.000. In de 
berekende voorziening is rekening gehouden met de verwachte effecten van een aantal in te zetten 
acties waaronder analyse gestuurd incasseren en gebruik van de module Bijstandsdebiteuren van het 
Inlichtingenbureau. Hierdoor worden de incasso ontvangsten naar verwachting verhoogd. De 
effecten van de nieuwe werkwijzen die zijn meegenomen in de berekende voorziening zijn niet heel 
hard, maar ingeschatte verwachtingen. Dat betekent dat het onzeker blijft of de omvang van de 
getroffen voorziening voldoende blijkt te zijn. Wij voorzien hierin nu een risico.  
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Informatie per gemeente 
 

Gemeente Aa en Hunze 
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Wat kost het de gemeente 

 
 
Aantal uitkeringen, instroom, uitstroom en meedoen aantallen  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Totaal bedragen * € 1.000 Uitgaven Budget  Bijdrage gemeente Begroting 2016  

Bedrijfsvoering 1.119 159 960 957

Uitkeringen Participatiewet 4.670 4.262 407 65

Bbz2004 92 51 42 -38

Integratie uitkering  284 509 -271 0

Bijzondere bijstand & minimabeleid 420 0 420 264

Totaal 6.586 4.981 1.558 1.248

Aantal uitkeringen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose

Uitkeringen Participatiewet 296 318 316 20

IOAW 26 33 33 7

IOAZ 10 10 10 0

Bbz2004 starters 3 2 2 -1

Zak- en kleedgeld 3 6 5 2

Totaal 338 369 366 28

Instroom uitkeringen Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. augustus 

2016 

Inwoners jonger dan 27 jaar 12 26

Inwoners ouder dan 27 jaar 53 83

Zak- en kleedgeld 7 8

Totaal 72 117

Uitstroom uitkering Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. 

augustus 2016 

Aanvang studie 0 3

Volledig naar werk jonger dan 27 jaar 2 4

Volledig naar werk ouder dan 27 jaar 14 39

Uitstroom naar ondernemerschap 1 2

Zak en kleed uitstroom 4 10

Overige uitstroom 24 47

Totaal uitstroom 45 105

Activering en meedoen aantallen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose 

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs) 116 103 133 17

Brugklassers 19 12 16 -3

PC voor brugklassers 12 5 8 -4

Internetvergoeding 0 0 0 0

Totaal 147 120 157 10
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Uitkeringen Participatiewet  

 
 
Integratie uitkering 

 
 
 
  

Uitkeringen Participatiewet Bedragen 

* € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose 

Baten

Budget uitkeringen Participatiewet 4.208 2.880 4.262 54

Bijdrage gemeente 65 353 407 342

Totale baten 4.273 3.234 4.671 398

Lasten

Uitkeringen Participatiewet 3.917 2.771 4.012 -95

IOAW 331 304 444 -113

IOAZ 129 112 167 -38

Starters & "om niet" 41 68 80 -39

Subtotaal 4.418 3.255 4.703 -285

Loonkostensubsidies 0 98 146 -146

Debiteuren -160 -125 -189 29

Algemene kosten 15 7 11 4

Totale lasten 4.273 3.234 4.670 -397

Saldo 0 0 0 0

Integratie uitkering  

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Integratie uitkering budget 555 370 509 46

Bijdrage gemeente 0 -160 -271 -271

Totale baten 555 210 284 -271

Lasten

Uitgaven re-integratie 555 210 284 271

Uitgaven inburgering 0 0 0 0

Totale lasten 555 210 284 271

Saldo 0 0 0 0

btw 26 18 26 0
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Bbz2004 

 
 
Bijzondere bijstand en meedoen 

 
 
Organisatie 

 
 

 

Bbz2004 bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Budget 85 50 51 -34

Bijdrage gemeente -38 12 42 80

Totale Baten 47 61 92 45

Lasten

Uitkeringskosten 151 141 211 -60

Onderzoekskosten 46 6 10 36

Debiteuren -150 -86 -129 -21

Algemene kosten 0 0 0 0

Totale Lasten 47 61 92 -45

Saldo 0 0 0 0

btw 8 1 1 7

Bijzondere bijstand en meedoen 

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren) 144 143 215 71

Collectieve zorgverzekering 34 65 85 51

Individuele inkomenstoeslag 53 42 56 3

Meedoen 33 26 42 9

Huishoudtoets 0 15 21 21

Totaal 264 292 420 156

Organisatie bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Externe financiering 45 46 159

Bijdrage gemeente 957 680 960

Totale baten 1.002 727 1.119 117

Lasten

Personeel 756 543 865

Bedrijfsvoering 246 184 254

Totale lasten 1.002 727 1.119 -117

Saldo 0 0 0 0

btw 0 39 59 -59



 
21 

 

 
Gemeente Assen 
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Wat kost het de gemeente 

 
 
Aantal uitkeringen, instroom, uitstroom en  meedoen aantallen  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Totaal bedragen * € 1.000 Uitgaven Budget  Bijdrage gemeente Begroting 2016  

Bedrijfsvoering 8.286 1.180 7.107 7.090

Uitkeringen Participatiewet 27.604 27.153 451 -749

Bbz2004 88 34 55 -13

Integratie uitkering  1.609 2.059 -579 0

Bijzondere bijstand & minimabeleid 2.878 0 2.878 1.958

Totaal 40.466 30.426 9.911 8.286

Aantal uitkeringen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose

Uitkeringen Participatiewet 1.940 1.953 1.935 -5

IOAW 60 75 76 16

IOAZ 10 9 9 -1

Bbz2004 starters 7 12 12 5

Zak- en kleedgeld 103 108 110 7

Totaal 2.120 2.157 2.142 22

Instroom uitkeringen Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. 

augustus 2016 

Inwoners jonger dan 27 jaar 78 137

Inwoners ouder dan 27 jaar 193 336

Zak- en kleedgeld 29 51

Totaal 300 524

Uitstroom uitkering Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. 

augustus 2016 

Aanvang studie 7 24

Volledig naar werk jonger dan 27 jaar 15 44

Volledig naar werk ouder dan 27 jaar 79 185

Uitstroom naar ondernemerschap 12 17

Zak en kleed uitstroom 21 45

Overige uitstroom 148 245

Totaal uitstroom 282 560

Activering en meedoen aantallen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose 

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs) 1.011 818 1.028 17

Brugklassers 0 0 4 4

PC voor brugklassers 61 45 65 4

Internetvergoeding 23 0 0 -23

Totaal 1.095 863 1.097 2
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Uitkeringen Participatiewet  

 
 
Integratie uitkering 

 
  

Uitkeringen Participatiewet Bedragen 

* € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose 

Baten

Budget uitkeringen Participatiewet 26.340 18.354 27.153 813

Bijdrage gemeente -749 602 451 1.200

Totale baten 25.591 18.956 27.604 2.013

Lasten

Uitkeringen Participatiewet 25.654 18.262 26.415 -761

IOAW 737 659 985 -248

IOAZ 121 82 118 3

Starters & "om niet" 84 224 288 -204

Subtotaal 26.596 19.227 27.806 -1.210

Loonkostensubsidies 0 580 920 -920

Debiteuren -1.035 -883 -1.163 128

Algemene kosten 30 32 41 -11

Totale lasten 25.591 18.956 27.604 -2.013

Saldo 0 0 0 0

Integratie uitkering  

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose 

Baten

Integratie uitkering budget 3.741 1.458 2.059 -1.682

Bijdrage gemeente 0 -385 -579 -579

Totale baten 3.741 1.073 1.610 -2.131

Lasten

Uitgaven re-integratie 3.741 1.063 1.595 2.146

Uitgaven inburgering 0 11 14 -14

Totale lasten 3.741 1.073 1.609 2.132

Saldo 0 0 1 -1

btw 246 73 113 133
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Bbz2004 

 
 
Bijzondere bijstand en meedoen 

 
 
Organisatie 

 
 
 

Bbz2004 bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Budget 367 162 34 -333

Bijdrage gemeente -13 -101 55 68

Totale Baten 354 60 88 -266

Lasten

Uitkeringskosten 504 244 364 140

Onderzoekskosten 214 50 74 140

Debiteuren -364 -234 -350 -14

Algemene kosten 0 0 0 0

Totale Lasten 354 60 88 266

Saldo 0 0 0 0

btw 35 6 10 25

Bijzondere bijstand en meedoen 

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren) 834 854 1.259 425

Collectieve zorgverzekering 281 429 549 268

Individuele inkomenstoeslag 489 359 479 -10

Meedoen 299 167 277 -22

Witgoedregeling 55 29 46 -9

Huishoudtoets 0 188 268 268

Totaal 1.958 2.026 2.878 920

Organisatie bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Externe financiering 331 344 1.180

Bijdrage gemeente 7.090 5.037 7.107

Totale baten 7.421 5.381 8.286 865

Lasten

Personeel 5.602 4.020 6.405

Bedrijfsvoering 1.819 1.361 1.881

Totale lasten 7.421 5.381 8.286 -865

Saldo 0 0 0 0

btw 0 286 428 -428
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Gemeente Tynaarlo 
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Wat kost het de gemeente 

 
 
Aantal uitkeringen, instroom, uitstroom en meedoen aantallen  

 
 

 
 

 
 

 
  

Totaal bedragen * € 1.000 Uitgaven Budget  Bijdrage gemeente Begroting 2016  

Bedrijfsvoering 1.266 180 1.085 1.083

Uitkeringen Participatiewet 5.596 5.282 314 -187

Bbz2004 101 70 30 -27

Integratie uitkering  266 609 -338 0

Bijzondere bijstand & minimabeleid 578 0 578 528

Totaal 7.807 6.141 1.669 1.397

Aantal uitkeringen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose

Uitkeringen Participatiewet 327 345 341 14

IOAW 20 35 34 14

IOAZ 5 4 4 -1

Bbz2004 starters 7 8 8 1

Zak- en kleedgeld 107 97 95 -12

Totaal 466 489 482 16

Instroom uitkeringen Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. 

augustus 2016 

Inwoners jonger dan 27 jaar 10 17

Inwoners ouder dan 27 jaar 58 97

Zak- en kleedgeld 19 41

Totaal 87 155

Uitstroom uitkering Participatiewet januari t.m. april 

2016 

januari t.m. 

augustus 2016 

Aanvang studie 0 1

Volledig naar werk jonger dan 27 jaar 4 12

Volledig naar werk ouder dan 27 jaar 23 51

Uitstroom naar ondernemerschap 6 10

Zak en kleed uitstroom 23 51

Overige uitstroom 39 66

Totaal uitstroom 95 191

Activering en meedoen aantallen Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose 

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet onderwijs) 144 127 160 16

Brugklassers 21 16 22 1

PC voor brugklassers 20 13 19 -1

Internetvergoeding 2 1 2 0

Totaal  187 157 203 16
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Uitkeringen Participatiewet  

 
 
Integratie uitkering 

 
  

Uitkeringen Participatiewet Bedragen 

* € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

prognose 

Baten

Budget uitkeringen Participatiewet 5.059 3.570 5.282 223

Bijdrage gemeente -187 289 314 501

Totale baten 4.872 3.859 5.596 724

Lasten

Uitkeringen Participatiewet 4.716 3.441 5.032 -316

IOAW 214 341 490 -276

IOAZ 52 32 37 15

Starters & "om niet" 75 124 164 -89

Subtotaal 5.057 3.938 5.723 -666

Loonkostensubsidies 0 72 96

Debiteuren -200 -155 -231 31

Algemene kosten 15 5 9 6

Totale lasten 4.872 3.859 5.596 -724

Saldo 0 0 0 0

Integratie uitkering  

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose 

Baten

Integratie uitkering budget 603 402 609 -6

Bijdrage gemeente 0 -250 -338 338

Totale baten 603 152 266 -337

Lasten

Uitgaven re-integratie 603 152 266 337

Uitgaven inburgering 0 0 0 0

Totale lasten 603 152 266 337

Saldo 0 0 0 0

btw 37 10 18 19
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Bbz2004 

 
 
Bijzondere bijstand en meedoen 

 
 
Organisatie 

 
 

Bbz2004 bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Budget 122 66 70 -52

Bijdrage gemeente -27 3 31 58

Totale Baten 95 69 101 6

Lasten

Uitkeringskosten 195 125 187 8

Onderzoekskosten 59 20 28 31

Debiteuren -158 -77 -116 -42

Algemene kosten 0 1 2 -2

Totale Lasten 95 69 101 -6

Saldo 0 0 0 0

btw 10 3 5 5

Bijzondere bijstand en meedoen 

bedragen * € 1.000

Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Bijzondere Bijstand (incl. debiteuren) 341 184 276 -65

Collectieve zorgverzekering 45 98 146 101

Individuele inkomenstoeslag 75 51 75 0

Meedoen 65 36 52 -13

Witgoedregeling 2 2 6 4

Huishoudtoets 0 15 23 23

Totaal 528 386 578 50

Organisatie bedragen * € 1.000 Begroting 

2016

Realisatie 

31-8-2016

Prognose 

31-12-2016

Verschil 

Begroting-

Prognose

Baten

Externe financiering 51 53 180

Bijdrage gemeente 1.083 769 1.085

Totale baten 1.134 822 1.266 132

Lasten

Personeel 856 614 978

Bedrijfsvoering 278 208 287

Totale lasten 1.134 822 1.266 -132

Saldo 0 0 0 0

btw 0 44 65 -65


