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Onderwerp: Kaderbrief 2017 

Geacht college, 

Hierbij bied ik u, conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de kaderbrief 
2017 van Werkplein Drentsche Aa in oprichting, aan. 

Deze kaderbrief is op 25 januari jl . door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van Werkplein Drentsche Aa in oprichting 
de algemeen directeur 

A . M . Schonewille 

Voor werk en inkomen! 
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1. Inleiding 
Voor u ligt de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2017 die de beleidsmatige en financiële kaders van 
de "ontwerp" begroting 2017 behandelt. Het is tevens een bijzondere kaderbrief. Dit heeft te maken 
met de oprichting van de uitvoeringsorganisatie: Werkplein Drentsche Aa per 1 juli 2016. Deze 
kaderbrief gaat dus specifiek over de nieuwe organisatie en niet over de ISD. In deze kaderbrief vindt 
u dan ook venvijzingen naar de vastgestelde of nog vast te stellen beleidsdocumenten van de nieuwe 
organisatie in oprichting: Werkplein Drentsche Aa. Er wordt daarnaast aangegeven welke loon - en 
prijscompensatie door ons wordt voorgesteld. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven van de 
bijdrage per deelnemer aan Werkplein de Drentsche Aa. Wij nodigen u uit om voor 15 maart 2016 te 
reageren op onze kaders voor de "ontwerp" begroting 2017. 

Namens hei/dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa in oprichting. 



2. Beleidsmatige kaders 

2.1 Organisatie 
Werkplein Drentsche Aa is een organisatie met een eigen gezicht, werkend voor lokaal bestuur. Er 
wordt maatwerk geleverd aan elke deelnemende gemeente met één lokale toegang en een herkenbare 
locatie. Werkplein Drentsche Aa is een actieve partner in de samenleving en staat voor integraliteit, 
verbinden, flexibiliteit en innovatie. 

De bedrijfsmatige kaders zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, het directiestatuut en in 
het bedrijfsplan Werkplein Drentsche Aa. De nieuwe organisatie bestaat uit de onderdelen 
Arbeidsmarktparticipatie, Maatschappelijke Participatie, ondersteunende diensten zoals HRM, 
finance, ICT en tot slot Directie en Management. 

2.2 Dienstrverlening 
De in het bedrijfsplan Werkplein Drentsche Aa opgenomen dienstverleningsconcept geeft kaders die 
wij toepassen bij het opstellen van de begroting: Snel, Slim en Simpel en ook Dichtbij, Doeltreffend 
en Duidelijk. 

2.3 Klantontwikkeling 
Het aantal te verstrekken uitkeringen wordt bepaald op het klantenpeil van 31 januari 2016 in 
combinatie met de te verwachtingen lokale en landelijke ontwikkelingen conform voorspellingen 
van het Centraal Planbureau (CPB). 

2.4 Strategisch, tactisch en uitvoeringsbeleid 
Wij gaan uit van het vastgestelde Rijks- en gemeentebeleid. Rijksbeleid vloeit voort uit wet- en 
regelgeving van de verschillende regelingen die Werkplein Drentsche Aa uitvoert, waaronder de 
Participatiewet. De gemeentelijke beleidsmatige kaders zijn in ieder geval gebaseerd op het 
bedrijfsplan Werkplein Drentsche Aa. Hierin zijn de volgende bestuurlijke kaders vastgesteld door de 
deelnemende gemeenten: 

• Participatie de norm, werk het doel. 
• Werk moet lonen. 
• De gemeente voert regie via toegang. De inwoner staat centraal. 
• De Drentsche Aa gemeenten zien elkaar als natuurlijke partners bij de beleidsvorming en 

uitvoering en trekken gezamenlijk op binnen de arbeidsmarktregio Groningen. 
• De gemeente sluit een prestatieovereenkomst met één uitvoeringsorganisatie. 
• De financiering van de uitvoering wordt bepaald op basis van het maatschappelijk en 

financieel rendement en vastgesteld in de prestatieovereenkomst. 

Daarnaast is er voor elke deelnemende gemeente ruimte voor couleur locale. Deze kaders zijn 
vastgelegd in collegeprogramma's, gemeentelijke beleidsplannen ea'of verordeningen. 



3. Financiële kaders 
De inkomsten van Werkplein Drentsche Aa bestaan uit de rijksmiddelen en externe financiering (o.a. 
ESF subsidies). Daarnaast bestaan de inkomsten uit de door de deelnemers te betalen vergoeding voor 
het minimabeleid, aanvullende dienstverlening op grond van eigen gemeentelijke beleid en voor de 
uitvoering van de gemandateerde en/of opgedragen taken en activiteiten. De hoogte van de bijdrage 
per gemeente wordt vastgesteld door het algemeen bestuur via vaststelling van de jaarrekening. 
De uitvoering van onze wettelijke taken en onze bedrijfsvoering blijft binnen de daarvoor 
beschikbaar gestelde (rijksjmiddelen. 

Programma uitgaven worden verrekend op basis van werkelijke kosten, de uitvoeringskosten 
worden verrekend op basis van de verdeelsleutel (10.49% voor Aa en Hunze, 77.65% voor Assen 
en 11.86% voor Tynaarlo). De Drentsche Aa gemeenten hebben met Werkplein Drentsche Aa 
een prestatieovereenkomst gesloten. Hieronder volgt een aantal financiële uitgangspunten voor 
het begrotingsjaar 2017. 

3.1 Programma uitgaven 
Het voorlopig budget voor de uitkeringen Participatiewet is ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2017 nog niet bekend gemaakt door het Rijk. Het budget voor de uitkeringen 
Participatiewet wordt begroot op basis van de septemberculaire 2015. Het betreft een procentuele 
uitname voor de Drentsche Aa gemeenten vanuit het macrobudget en uitgesplitst per gemeente. 
Hetzelfde geldt voor het Participatiebudget voor re-integratie. Ook dit budget wordt begroot op basis 
van de septembercirculaire 2015. 

3.2 Apparaatskosten 
Voor de loonkosten gaan wij uit van de loonsombudgettering waarin onze CAO verwachting wordt 
meegenomen (3%). De indexatie voor prijsgevoelige onderdelen in de begroting wordt gebaseerd op 
het prijsindexatie cijfer vanuit de begrotingsrichtlijnen door de gemeente Assen. 

Op 1 januari 2017 wordt het Individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd. Dit betekent met ingang van 
1 januari 2017 een bundeling van een aantal arbeidsvoorwaarden in één budget voor elke 
medewerker. Dit is voor elke gemeente hetzelfde. Gemeenten kunnen besluiten dat naast het IKB 
ook andere arbeidsvoorwaarden als bron of besteding worden ingezet. Vooralsnog gaan wij erv-an uit 
dat de invoering van het IKB budgetneutraal zal plaatsvinden. 

Werkplein Drentsche Aa heeft tijd nodig om zich, na haar oprichting per I juli 2016, te settelen. In 
2016 en 2017 zullen nodige vervangingsinvesteringen en investereingen worden gedaan die 
voortvloeien uit de oprichting en verdere vormgeving van Werkplein Drentsche Aa. 
Zeker in een samenleving die voortdurend verandert, inclusief de beschikbare financiële middelen, is 
flexibiliteit en (door)ontwikkeling een vereiste. Ook in 2017 zullen daarom afwegingen worden 
gemaakt over de inzet van diverse bedrijfsvoeringsbudgetten zoals voor personeel, ICT, Inkoop, etc. 
Het dienstverleningsconcept van Werkplein Drentsche Aa is hierbij altijd het toetsingskader. 



3.3 Omgang met tekorten/overschotten 
Gedurende de uitvoering van de begroting zullen eventuele afwijkingen worden gemeld in de 
reguliere bestuursrapportages of zal hiervan tussentijds melding worden gedaan aan het Dagelijks 
Bestuur. Deze tussentijdse melding kan worden aangevuld met een voorstel voor bijsturing. 
Overschotten vloeien in principe terug naar de deelnemende gemeenten, maar bij de jaarstukken 
kan, indien noodzakelijk, een voorstel worden gedaan voor de bestemming (inclusief bestemming 
voor het weerstandsvermogen) van het overschot. 

3.4 Inrichting begroting 
De wettelijke kaders voor de inrichting van de begroting zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Vanaf 2017 geldt de "vernieuwde" BBV. 
Een onderdeel van deze vernieuwing is meer inzicht te krijgen in de kosten overhead en een 
eenvoudige toerekening van de kosten. 

Conform BBV artikel 15 zijn gemeenten verplicht van elke verbonden partij de verwachte omvang 
van het Eigen vermogen. Vreemd vermogen, resultaat en het belang van elke gemeente in het 
begrotingsjaar op te nemen. Werkplein Drentscha Aa zal hier in de begroting 2017 specifiek aandacht 
voor hebben. 

4. Risico's 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in de begroting 
de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Deze paragraaf bevat een 
overzicht van de risico's en een uiteenzetting over de wijze waarop de risico's worden beheerst (zie 
artikel 9, tweede lid, sub b en artikel 11 BBV). 

4.1 Wijziging aard en omvang van het takenpakket 
In de begroting wordt uitgegaan van een takenpakket conform het vastgestelde bedrijfsplan en de 
gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa. Kleine verschuivingen in het takenpakket 
zijn binnen de begroting op te vangen, maar grotere afwijkingen kunnen leiden tot (frictie)kosten. 

4.2 Rijksmiddelen en verdeelsystematiek 
Vanaf 1 januari 2015 is sprake van een nieuwe verdeelmodel voor de Participatiewet. Het 
Participatiebudget voor re-integratie wordt via de integratie-uitkering Sociaal domein van het 
gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. Het is de bedoeling dat de middelen van de integratie
uitkering Sociaal domein, in 2018, in de algemene uitkering van het gemeentefonds zullen worden 
opgenomen. De middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein zijn voor de gemeente geheel 
vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. 

Voor de verdeling van de gebundelde uitkering voor de uitkeringen Participatiewet wordt vanaf 2015 
gebruikgemaakt van het het multiniveau-model van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het 
model vertoont vanaf de invoering enkele omissies. Naast de technische aanpassingen zal in 2016 en 
2017 nog een verbeterslag plaatsvinden. Het effect hiervan op de hoogte van de budgetten is nu nog 
niet te voorspellen. 



4.3 Externe financiering 
Wij zijn actief en succesvol in het genereren van externe financiering (bijvoorbeeld: ESF subsidie). De 
uitbetaling van deze subsidies fluctueert. Het risico hierbij is dat niet alle begrote gelden in het 
verantwoordingsjaar worden ontvangen. 

5. Financieel toezicht vanuit de Provincie 
Werkplein Drentsche Aa valt net zoals een gemeente onder financieel toezicht van de provincie. 
Repressief toezicht (achteraf) is standaard, preventief toezicht (vooraf) is uitzondering. Een 
voorwaarde om onder repressief toezicht te vallen is een tijdige inzending van de begroting voor het 
komende jaar (voor Werkplein Drentsche Aa is dit 1 augustus 2016. Verder beoordeelt de Provincie 
of de begroting meerjarig structureel sluitend is, met andere woorden of de baten en lasten met elkaar 
in evenwicht zijn. 

6. Besluit 
Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van 
de gemeenten Aa en Hunze, Assen Tynaarlo en Werkplein Drentsche Aa in oprichting d.d. 25 januari 
2C 

A/Smit 
oorzitter Dagelijks bestuur 


