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Onderwerp: Begroting 2018 
 

 

Geacht college van Burgemeesters en Wethouders, 
 
In haar vergadering van 6 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Werkplein Drentsche Aa de (concept) 
begroting 2018 vastgesteld. Deze begroting, inclusief meerjarenraming, bieden wij u bij deze aan. Dit jaar 
voor het eerst digitaal en is te vinden op:  https://www.wpda.nl/over-werkplein-drentsche-aa/jaarverslag-
en-begroting 
 
De digitale begroting is zo opgebouwd dat u direct een keuze kunt maken uit de thema’s  die u het eerst 
wilt lezen. Middels linkjes kunt u kiezen voor meer informatie, bijvoorbeeld over onze arbeidsmarktregio. 
U hoeft voortaan niet meer door een dik pak papier te bladeren, maar kiest direct het onderwerp 
waarover u meer wilt weten. Niet alleen snel en makkelijk, maar ook milieuvriendelijk. 
Wij begrijpen dat deze nieuwe vorm een gewenning van u vraagt. Wij beschouwen dit jaar dan ook als 
een overgangsjaar en stellen daarom nog een pdf versie beschikbaar.   
 
In deze begroting leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. De 
begroting is gebaseerd op de nu vastgestelde landelijke wetgeving en het lokale beleid van de Drentsche 
Aa gemeenten. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals opgenomen in de Kaderbrief  2018, die al 
door uw gemeenteraden is behandeld en akkoord bevonden.  
 
Wij verwachten dat het aantal uitkeringen zal toenemen, ondanks de aantrekkende economie en de 
dalende werkloosheid. De verwachting is dat in navolging op 2017 het budget uitkeringen Participatiewet 
ook in 2018 verhoogd zal worden. Daarentegen nemen de middelen voor re-integratie af. Hierbij houden 
wij rekening met de bedragen uit de integratie-uitkering die de Drentsche Aa gemeenten toebedelen aan 
Alescon. Voor 2018 streven wij naar budgettaire neutraliteit tenzij er valide redenen zijn om hiervan af te 
wijken. In de 2e helft van 2017 zal de huidige prestatieovereenkomst worden geëvalueerd, zodat voor 
2018 nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Naast de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio, 
binnen het regionale sociaal domein en met lokale partijen, geven wij ook in 2018 de samenwerking met 
Alescon verder vorm. Op steeds meer onderdelen wordt gezamenlijk opgetrokken zodat op natuurlijke 
wijze wordt gewerkt aan die ene stip aan de horizon, namelijk één uitvoeringsorganisatie voor de 
Participatiewet.  
 
In de begroting 2018 besteden wij ook aandacht aan de risico’s die wij voorzien. Wij adviseren u om in de 
risicoparagraaf van uw gemeentelijke begroting deze risico’s over te nemen.  
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Tot slot vragen wij u om de zienswijze van uw gemeenteraad uiterlijk 5 juni 2017 aan ons kenbaar te 
maken. De begroting zal vervolgens na vaststelling door ons Algemeen Bestuur uiterlijk op  1 augustus 
2017 ingediend worden bij de provincie. Hiermee voldoen wij aan de formele aspecten die behoren bij de 
begrotingsprocedure.  
 
Met vriendelijke groet, 
Werkplein Drentsche Aa, 

 
A.M. Schonewille  
Algemeen directeur 
 
 


