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Op 23 februari hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen stelt over de bezuinigingsopdracht 2020 
Werkplein Drentsche Aa. In deze brief gaan wij op uw vragen in. 
 
1. Op welke wijze heeft het Werkplein Drentsche Aa de besparing van € 350.000,- doorgevoerd? 
De besparing van € 350.000,- zoals genoemd in de zienswijze is niet door WPDA doorgevoerd. 
De gemeente Tynaarlo is samen met de gemeenten Aa en Hunze en Assen terug naar de tekentafel 
gegaan om aan het Werkplein een opdracht te verstrekken om bezuinigingsmogelijkheden te verkennen 
voor de drie gemeenten samen. Dit voorstel is op 12 december 2019 in het dagelijks bestuur van het 
Werkplein besproken. 
 
Door dit gezamenlijke voorstel zijn de genoemde vier maatregelen dat door Tynaarlo genoemd is in een 
zienswijze van de raad gedateerd op 25 juni 2019 losgelaten. De deadline voor het opleveren van een 
voorstel met mogelijke bezuinigingsmaatregelen is vastgesteld op het eerste kwartaal 2020.  
 
2. Heeft het bestuur van het Werkplein de begroting 2020 op grond van de bezuiniging gewijzigd? 
Nee, zie de beantwoording van de eerste vraag. 
 
3. Wat is de reden dat deze bezuiniging (voor wat de gemeente Tynaarlo betreft) niet in de 
prestatieovereenkomst 2020 is terug te vinden. 
De processen lopen niet parallel. Met de prestatieovereenkomst worden de beleidskaders uit de 
kadernota Werk, inkomen en meedoen jaarlijks geconcretiseerd in resultaten die WPDA moet behalen. 
Omdat bij het opstellen van de prestatieovereenkomst de besparingsmaatregelen nog niet duidelijk waren 
ziet u deze niet terug. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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