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Raadsvergadering d.d. 17 december 2019   agendapunt 18 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 november 2019 
 

Portefeuillehouder(s): J.H. Lammers 
O. Gopal 

Behandelend ambtenaar: M. Ottens 
Doorkiesnummer: 751 
E-mail adres: m.ottens@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 Kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en 
Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo 
2020-2023; 
2 Inspraaknota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en 
Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo 
2020-2023; 
3 Werkwijze en samenhang Participatiewet gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo; 
4 Analyse cliëntenbestand Participatiewet gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo 

 
Onderwerp 
Geactualiseerd beleid werk, inkomen en meedoen 

 
Gevraagd besluit 
De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 vast te stellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 beschrijft de visie, doelen en prioriteiten van het beleid werk 
en inkomen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Op 5 november heeft het college 
besloten in te stemmen met de voorliggende kadernota en deze ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraad. Hetzelfde besluitvormingstraject loopt in de gemeenten Aa en Hunze en 
Assen. 
 
Het college van Tynaarlo heeft bij het vaststellen van de kadernota aan de ambtelijke organisatie 
de aanvullende opdracht gegeven dat dagbesteding niet als financiële vluchtroute dienst mag doen 
en dat de regie hiervoor bij de sociale teams ligt uit te werken in het maatregelenpakket Sociaal 
Domein. 
 
Op de onderstaande punten is de kadernota ten opzichte van 2014 geactualiseerd: 
1 Visie en uitgangspunten in overeenstemming brengen met het sociaal domein als geheel. 
Deze kadernota is een van de haakjes die behoort tot de brede kapstok in het sociale domein. Het 
is belangrijk dat de doelen rond werk, inkomen en meedoen overeenkomen met de doelen van het 
brede sociaal domein. 
 
 
 



 
 
 

 

Dit doen we door de volgende uitgangspunten te hanteren: 
- Onze inwoners doen zoveel mogelijk mee; 
- Waar mogelijk door middel van betaald werk: 

o Waarbij het werk zoveel mogelijk moet lonen; 
- Als betaald werken niet lukt dan doen inwoners op andere manieren mee: 

o Via vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteiten; 
- Ondersteuning moet zoveel mogelijk samenhang vertonen. Hierbij staat het doel voorop, 

niet de wetten of de regelingen of de manier van uitvoering. We doen wat nodig is. 
 
Deze uitgangspunten voor werk, inkomen en meedoen kunnen makkelijk vertaald worden naar 
andere haakjes onder het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld armoede, Wmo (dagbesteding) of 
inburgering. Ook bij deze beleidsterreinen staat voorop dat we ondersteuning bieden om ervoor te 
kunnen zorgen dat inwoners zoveel mogelijk uitstromen naar werk of meedoen naar vermogen en 
over voldoende inkomen beschikken. 
 
2 Doelen aanscherpen 
De onderstaande doelen per deelterrein worden later dit jaar opgenomen in concrete resultaten in 
de prestatieovereenkomst met WPDA. 
 
Werk 

 Uitstroom naar werk blijft op peil; 
 De arbeidsparticipatie verhogen voor mensen met een arbeidsbeperking; 
 Statushouders stromen sneller en vaker uit naar een betaalde baan; 
 Beschutte werkplekken bieden aan mensen met een indicatie; 
 Sluitende aanpak van jongeren in een kwetsbare positie (van school naar werk). 

Meedoen 
 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfstandig maatschappelijk actief; 
 Met alle inwoners in de bijstand is periodiek contact; 

Inkomen 
 Versterken financiële redzaamheid. 

 
3 Prioriteiten 
Als we kijken naar de bovenstaande doelen en de middelen die we beschikbaar hebben dan is 
onze voorkeur om prioriteit te geven aan: 

- De sluitende aanpak voor jongeren in kwetsbare posities: dit om te voorkomen dat 
jongeren hun verdere leven afhankelijk blijven van een uitkering. Een grote groep inwoners 
zit al langere tijd in de bijstand zonder reëel perspectief op werk. Bij jongeren liggen nog 
voldoende kansen; 

- Uitstroom naar werk bevorderen; 
- Ondersteunen van kwetsbare groepen. 

 
4 Verantwoordelijkheidsverdeling aanscherpen 
We hebben te maken met verschillende organisaties die een deel van de uitvoering van 
maatregelen en activiteiten op het gebied van werk, inkomen en meedoen voor hun rekening 
nemen. Inzicht in wat wij van deze organisaties verwachten, waarvoor zij verantwoordelijk zijn en 
welke bijdrage zij leveren aan de verschillende geformuleerde doelen is daarbij belangrijk. Wij 
verwachten dat uitvoeringsorganisaties met elkaar samenwerken om deze doelen te realiseren. Dit 
betekent dat we dit duidelijk verwoorden aan de opdracht die we geven aan onze 
uitvoeringsorganisaties. Dit geldt niet alleen voor WPDA, maar ook voor bijvoorbeeld organisaties 
die dagbesteding bieden en maatschappelijke organisaties. 
 
5 Wat zijn de gevolgen voor de inwoner 
De kadernota is een actualisatie en geen grote koerswijziging. Wat betekent deze notitie voor onze 
inwoner? 
 



 
 
 

 

Inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving en zijn zo veel mogelijk zelfredzaam. 
Waar mogelijk door middel van betaald werk op een inclusieve arbeidsmarkt, kortom zoveel 
mogelijk binnen een reguliere werkomgeving.  En anders door middel van andere waardevolle 
maatschappelijke activiteiten. Inwoners zijn zoveel mogelijk instaat zelfstandig (voldoende) 
inkomen te verdienen. 
 
Het beoogde effect op een rij voor inwoners: 

 Iedereen die kan werken, wordt zo lang en goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar 

stappen om zich voor te bereiden op werk; 

 Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden en wensen van de inwoners zelf; 

 Inwoners merken dat als zij met verschillende organisaties te maken hebben, deze beter 

met elkaar samenwerken. Als men hulp nodig heeft, werkt iedereen met hen aan hetzelfde 

doel; 

 Met iedereen is contact. Met alle inwoners (of hun begeleiders) met een bijstandsuitkering 

wordt periodiek gesproken over hun situatie op het gebied van werken, meedoen en 

inkomen; 

 Wanneer jongeren van school komen en niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden, 

gaan zij al met de gemeente aan de slag voordat zij de school hebben verlaten; 

 Als je als inwoner tijdelijk een stap achteruit moet zetten (naar een activiteit die meer 

structuur biedt en/of iets minder van je vraagt) of wanneer je een stap vooruit kunt zetten, 

dan wordt dat gemakkelijker. 

 Er is meer aandacht voor de financiële situatie van inwoners als er iets in het leven 

verandert. 

6 Wanneer zijn we tevreden? 
 Wanneer iedereen die kán werken, aan het werk is of daarop wordt voorbereid. Dit geldt 

óok voor mensen met een arbeidsbeperking en nieuwe Nederlanders;  
 Wanneer de stap van uitkering naar werk soepel verloopt en als werken loont en zorgt voor 

financiële redzaamheid; 
 Wanneer degenen zonder perspectief op betaalde arbeid actief kunnen meedoen en 

wanneer er vanuit de gemeente contact met hen wordt onderhouden. 
 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In 2014 hebben de drie gemeenteraden het kader voor de uitvoering van de Participatiewet 
(“Participatie de norm, werk het doel”) vastgesteld. De nu voorliggende nota is een actualisatie 
daarvan. Op basis van ontwikkelingen op verschillende terreinen zetten we de uitgangspunten en 
keuzes bij de uitvoering van de Participatiewet op een rij. Dat doen we zoveel mogelijk als drie 
gemeenten gezamenlijk. Waar sprake is van specifieke keuzes van afzonderlijke gemeenten, 
maken we die zoveel mogelijk expliciet. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Totstandkoming kadernota Werk, Inkomen en Meedoen 
De uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet Werkplein Drentsche Aa heeft actief deelgenomen 
aan de totstandkoming van een geactualiseerde kadernota. Hier hechten wij groot belang aan. 
Daarnaast vonden wij het belangrijk inzicht te hebben in de kenmerken van de verschillende 
doelgroepen. Aan onderzoekers van de Hanzehogeschool en SHMC is gevraagd om deze analyse 
te maken. Ook hebben de onderzoekers cliënten van WPDA en andere belangrijke stakeholders 
gesproken dat heeft geleid tot een beeld van hoe de dienstverlening door onze cliënten en andere 
stakeholders wordt gewaardeerd. Plus is in kaart gebracht de mate waarin de inzet van 
voorzieningen en de manier van werken bijdraagt aan de doelen die de gemeenten met de 
uitvoering van de Participatiewet willen realiseren: zoveel mogelijk mensen aan het werk en zoveel 
mogelijk mensen maatschappelijk actief. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in de 
bijlagen. 
 



 
 
 

 

Daarnaast hebben wij verschillende stakeholders rondom werk, inkomen, meedoen in de afgelopen 
periode gesproken en ons hun adviezen ter harte genomen. Voorbeelden van deze stakeholders 
zijn UWV, FNV en de GKB. Ook de opbrengst van de avond die u op 2 juli 2019 heeft 
georganiseerd over de uitvoering van de Participatiewet hebben ons geïnspireerd bij het 
ontwikkelen van het nieuwe beleid. 
 
Inspraak, advies medezeggenschap 
De concept kadernota Werk, inkomen, meedoen heeft vanaf 18 september jl. gedurende zes 
weken ter inzage gelegen om iedereen de mogelijkheid te bieden zijn of haar zienswijze naar voren 
te brengen.  
In Tynaarlo heeft de conceptkadernota gedurende deze periode ter inzage gelegen via de website 
overheid.nl waar wij al onze officiële bekendmakingen publiceren. In Tynaarlo vinden we het 
belangrijk om aan de voorkant onze inwoners te betrekken. Bij deze kadernota is dit toegepast door  
het gesprek die de onderzoekers hebben gevoerd met cliënten van WPDA. 
De gemeente Assen heeft de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie en de 
gemeente Aa en Hunze heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd de concept kadernota te 
voorzien van een advies.  
De uitkomsten van het inspraak- en adviestraject zijn vastgelegd in bijlage 2: inspraaknota 
kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo. 
 

Hoe informeren we de inwoners? 
De samenwerkingspartners worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Over de 
start van nieuwe projecten of mogelijkheden, tijdens de uitvoering van het nieuwe beleid, worden 
inwoners geïnformeerd. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De vast te stellen kadernota heeft een looptijd van 2020-2023 en is input voor het opstellen van een 
nieuwe prestatieovereenkomst voor het Werkplein die de drie gemeenten gezamenlijk opstellen. 
Het college is bevoegd om de prestatieovereenkomst vast te stellen en zal de overeenkomst ter 
informatie aan uw raad aanbieden. 
 
Daarnaast heeft het college van Tynaarlo een aanvullende opdracht gegeven aan de ambtelijke 
organisatie dat dagbesteding niet als financiële vluchtroute dienst mag doen en dat de regie 
hiervoor bij de sociale teams ligt uit te werken in de gebiedsgerichte uitvoeringsnota’s Sociaal 
Domein. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo 2020-2023 wordt een raming gegeven van de ontwikkeling van de 
gelden die voor de uitvoering van de Participatiewet in de Drentse Aa gemeenten beschikbaar zijn. 
Opgemerkt dient te worden dat veelal sprake is van openeinderegelingen. 

 
Het financiële kader is evenals bij de vorige kadernota “Werken het doel, meedoen de norm” uit 
2014 dat de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet plaatsvindt binnen de bestaande 
Rijksbudgetten: het Participatiebudget, de Wsw, en het afgesproken deel vanuit de Algemene 
Uitkering (uitvoeringskosten).  
Uitgangspunt is dat de kosten van de uitkeringen en loonkostensubsidies binnen het Rijksbudget 
(BUIG) blijft. Werkplein Drentsche Aa stelt jaarlijks op grond van de ontwikkelingen in doelgroepen 
en omgeving een verwachting op van de mate waarin dit lukt. Eventuele overschrijdingen of 
tekorten komen ten goede respectievelijk ten laste van de algemene middelen van de betreffende 
gemeente. De gemeentelijke planning en control cyclus inclusief de vereiste 
verantwoordingsdocumenten zijn hierbij leidend. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 



 
 
 

 

 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 18 
 
Betreft: Kadernota Werk, inkomen, meedoen - Participatie en Participatiewet 2020-2023 gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019, 
 
Overwegende dat: 

- De periode van de vorige nota Participatie de norm, werk het doel 2015-2018 is afgelopen; 
- Ontwikkelingen in het sociaal rondom het thema werk, inkomen en meedoen aanleiding geven tot het 

opstellen van nieuw beleid  
 
Gelet op de Participatiewet,  
 
 
B E S L U I T: 
 
De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze, Assen 
en Tynaarlo 2020-2023 vast te stellen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 17 december 2019 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

P.Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


