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In onze vergadering van 19 juni 2018 hebben wij de conceptbegroting 2019 behandeld van Werkplein 
Drentsche Aa  (WPDA).  Het jaar 2019 wordt voor de WPDA een bijzonder jaar; de werkzaamheden van 
Alescon Noord  worden vervlochten binnen de WPDA.  Dit brengt met zich mee dat er in de loop van dit 
jaar een aangepaste begroting wordt ingediend.  Ondanks deze ontwikkelingen willen wij hierbij de 
volgende zienswijze afgeven. 
 
Wij hebben geconstateerd dat u werkt binnen de gestelde beleidskaders. U geeft aan dat de groep 
inwoners die een beroep doen op een uitkering een steeds grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt en 
dat het extra inspanning vergt om de inwoners naar werk te geleiden.  
Wij vinden het belangrijk dat ook voor de inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt betaald 
werk mogelijk is en wordt. De vervlechting van de taken van Alescon binnen de WPDA biedt in onze ogen 
voor deze groep bijstandsgerechtigden kansen. De WPDA wordt hiermee voor de gemeente Assen dé 
organisatie voor de uitvoering van het gemeentelijk beleidsdoel 'het realiseren van een inclusieve 
arbeidsmarkt'. Wij zijn ons ervan bewust dat het verschuiven van de focus leertijd vraagt. 
 
Hoewel wij begrip hebben dat deze groep inwoners meer energie en tijd vraagt, zijn wij niet positief over 
het zonder meer opschuiven van de termijn van 2 jaar traject naar 2,5 jaar traject. Elke dag dat iemand 
werkloos is een verloren dag zeker in een tijd dat er veel vacatures zijn. Wij vragen een adequate  
aanpak in het toe leiden van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. 
 
Voor Tynaarlo is in de afgelopen jaren het totale aantal bijstandsgerechtigden fors gegroeid. Dit baart ons 
zorgen. Bovendien betekent meer inwoners in de bijstand ook een verhoging van de financiële bijdrage 
van de gemeente aan de WPDA. Ook vanuit dit perspectief gezien vinden wij het noodzakelijk dat aantal 
inwoners met een bijstandsuitkering omlaag gaat. 
 
Wij zijn positief gestemd dat u voor 2019 de ambitie heeft om het bestand van uitkeringsgerechtigden te 
verkleinen tot onder de 3000. Hierbij vragen wij aan u zodanig te monitoren, dat het inzichtelijk wordt 
welke inwoners instromen in een uitkering, hoe de uitstroom verloopt en wat de karakteristieken zijn van 
het klantenbestand. Wij willen zelf ook graag inzicht in het bestand en een beeld verkrijgen op het (o.a. 
maatschappelijk) effect van interventies. 
 
Voor ons zijn er geen prioritaire doelgroepen. Inwoners zonder of met een beperking, 50+ers, 
statushouders en/of jongeren verdienen volgens ons allemaal een optimale begeleiding. Iedereen moet 
de mogelijkheid hebben om te werken en/of te participeren vanuit de visie: Participeren de norm, werk het 
doel. 
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Voor als nog is in de begroting 2019 een taakstelling opgenomen van €500.000. Bij een aangepaste 
begroting die eind dit jaar bij ons ligt, gaan wij ervan uit dat deze taakstelling ook daarin is opgenomen. 
 
Eind 2018, begin 2019 wordt de herijking van de kadernota "Meedoen is de norm, werk het doel" 
afgerond. Wij vinden het belangrijk dat inwoners meer betrokken worden bij beleidsvorming middels co- 
creatie. Wij vragen hierbij uw medewerking bij het participatietraject met de sociale netwerkpartners en 
inwoners rondom het onderdeel re-integratie en de uitwerking hiervan. 
 
In de nieuwe kadernota wordt de prioritering aangegeven op de inzet van de beschikbare middelen. Ook 
zal er vanuit onze gemeentelijke regierol op het Sociaal Domein nader worden ingegaan op de 
samenwerking met de sociaal teams en de afstemming van de inzet op taken en werkzaamheden van 
andere partners die een bijdrage leveren binnen het Sociaal Domein. 
 
Tot slot wensen wij u succes met realisatie van de participatiedoelstellingen en de vervlechting van de 
werkzaamheden van Alescon binnen uw organisatie. 
 
 
Hoogachtend namens de gemeenteraad van Tynaarlo, 

 
 
 
B. Slofstra, 
plv. griffier 
 


