
Oud Nieuw Wijziging 

Considerans 
- dat het wenselijk is de gemeenschappelijke 
regeling Intergemeentelijke sociale dienst Aa 
en Hunze, Assen en Tynaarlo, van 23 januari 
2016, te wijzigingen in verband met de 
invoering van de Participatiewet in 2015, en de 
daarmee veranderde taken van gemeenten 
- de raden van de gemeenten Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo hun toestemming hebben 
gegeven om de gemeenschappelijke regeling 
intergemeentelijke sociale dienst Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo te wijzigingen in de 
gemeenschappelijke regeling Werkplein 
Drentsche Aa. 

Considerans 
- dat in de Kadernota Participatiewet, Participatie 
de norm werk het doel, aangegeven is dat de 
deelnemende gemeenten naar één 
uitvoeringsorganisatie toe willen voor de 
Participatiewet. 
- dat Werkplein Drentsche Aa  daaruit is voort 
gekomen. 
- dat het wenselijk is de gemeenschappelijke 
regeling Werkplein Drentsche Aa te herzien in het 
kader van de overdracht van gemeentelijke taken 
die voorheen bij de Gemeenschappelijke regeling 
Alescon waren belegd. 

De considerans is aangepast omdat er een 
andere aanleiding is dan de vorige keer voor de 
herziening 

Artikel 1 
b. de dienst: Werkplein Drentsche Aa, een 
openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

Artikel 1 
b. samenwerkingsverband: Werkplein Drentsche 
Aa, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

 

Artikel 3 
 De dienst voert daarbij in elk geval de volgende 
taken uit: 
a. uitkeringen verstrekken 
b. inkomensvoorzieningen verstrekken 
c. re-integratietaken ten behoeve van 
participatie of (beschut)werk 
d. uitvoeren gemeentelijk minima beleid 

Artikel 3 
2. Het samenwerkingsverband voert daarbij in elk 
geval de volgende taken uit: 
a. inkomensverstrekking: 
b. arbeidsmarkt toeleiding; 
c. organiseren en aanbieden van werk; 

De taken zijn kernachtiger samengevat maar lid 
2 dekt nog steeds de lading. 

Artikel 3 
 

Lid 5- sub e. alle benodigde administratieve 
werkzaamheden die in het kader van de 
Inburgeringswet binnen Suwinet moeten worden 
uitgevoerd. 

Betreft toevoeging in het kader van het 
uitvoeren van administratieve handelingen door 
WPDA vanuit doelmatigheidsperspectief 



Artikel 7 
9. Het algemeen bestuur is bevoegd 
verordeningen en andere regelingen vast te 
stellen 
omtrent de eigen organisatie en 
bedrijfsvoering. 

Artikel 7 
9. Het algemeen bestuur is bevoegd regelingen 
vast te stellen omtrent de eigen organisatie en 
bedrijfsvoering. 

Het begrip verordening kan tot verwarring 
leiden omdat dit normaliter een 
raadsbevoegdheid is. Daarom is deze term 
verwijderd 

Artikel 13 
1. De inkomsten van de dienst bestaan uit: 
a. rijksbijdrage voor uitkeringen (BUIG); 
b. het gemeentelijk beschikbaar gestelde 
budget voor re-integratie en begeleiding 
beschut 
werk; 
c. door de gemeenten te betalen vergoeding 
voor de uitvoering van de aan de dienst 
opgedragen taken en activiteiten; 
d. door de gemeenten te betalen vergoeding 
voor de uitvoering van aanvullende 
dienstverlening op grond van eigen beleid van 
een gemeente; 

Artikle 13 
1. De inkomsten van het samenwerkingsverband 
bestaan uit: 
a. budget voor uitkeringen (Uitkeringen 
Participatiewet); 
b. budget voor de WSW en begeleiding beschut 
werk vanuit de Integratie-Uitkering Sociaal Domein 
(IU-SD Participatie); 
c. het gemeentelijk beschikbaar gestelde budget 
voor re-integratie (Algemene Uitkering); 
d. netto-opbrengsten uit de bedrijfsuitoefening; 
e. door de gemeenten te betalen vergoeding voor 
de uitvoering van de aan het 
samenwerkingsverband opgedragen taken en 
activiteiten; 
f. door de gemeenten te betalen vergoeding voor 
de uitvoering van aanvullende dienstverlening op 
grond van eigen beleid van een gemeente; 

Door de nieuwe taken is er tevens sprake van 
nieuwe inkomstenbronnen. Deze zijn in dit 
artikel opgenomen. 

Artikel 14 
4. Alle uitvoeringskosten worden jaarlijks 
verrekend op basis van het aantal cliënten 
(gewogen gemiddelde) per gemeente en het 
voor dat jaar bij de begroting vastgestelde 
uitvoeringstarief per klant. Tekorten of 
overschotten worden afgewikkeld via een 
weerstandsvermogen in de vorm van 

Artikel 14 
4. Alle bedrijfsvoeringskosten worden jaarlijks 
verrekend op basis van een door het Algemeen 
bestuur jaarlijks vast te stellen verdeelsleutel.  
- Tekorten of overschotten worden afgewikkeld via 
een weerstandsvermogen in de vorm van 
  een bedrijfsreserve.  

 



een bedrijfsreserve. Deze bedrijfsreserve 
bedraagt maximaal 5 % van de 
uitvoeringskosten die de dienst op jaarbasis 
maakt. 
 

- Deze bedrijfsreserve bedraagt maximaal 5 % van 
de uitvoeringskosten die het 
samenwerkingsverband op jaarbasis maakt. 
 

Artikel 19 
Deze regeling treedt in werking op de dag na 
bekendmaking 

Artikel 19 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019. 

Spreekt voor zich 

-/- Toelichting artikel 7, lid 7 
Deze bevoegdheid komt voort uit de gedachte dat 
je niet in je eentje de ambitie kunt verwezenlijken 
iedereen te laten meetellen en mee te laten doen.  
Met die ambitie voor ogen is het noodzakelijk om 
de verbinding te zoek en  te onderhouden met 
andere rechtspersonen binnen het domein Werk 
en Inkomen.  Het oprichten van of deelnemen in 
organisaties zoals genoemd in dit lid 7 kan daartoe 
bijdragen.   

In de toelichting is bij artikel 7, lid 7 ter 
verheldering een passage toegevoegd ter 
verheldering 

   

 


