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1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De gemeente Tynaarlo is één van de drie deelnemers in Werkplein Drentsche Aa (WPDA). De
overige deelnemers zijn de gemeente Aa en Hunze en Assen.
WPDA is onze uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening.
WPDA zorgt voor inkomen, begeleid inwoners naar werk (of als dit niet mogelijk is naar
participatieplaatsen in de samenleving) of onderwijs, heeft werk- en leerbedrijven en neemt namens
ons deel in de arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe.
Het belang van de gemeente Tynaarlo in WPDA is ca 14,5 % van de totale begroting, die van
Assen ca 73 % en Aa en Hunze ca 12,5 %.

2. (Wettelijk) kader
Werkplein Drentsche Aa voert voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo de
Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Wij voeren daarbij in elk geval de volgende
taken uit:
a. inkomensverstrekking
b. arbeidsmarkt toeleiding
c. organiseren en aanbieden van werk
Wij verrichten beleidsvoorbereidende taken op uitvoeringsniveau en alle uitvoerende taken in het
kader van in elk geval:
▪ de Participatiewet
▪ de Wet Sociale Werkvoorziening
▪ de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
▪ de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
▪ het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
▪ de in de deelnemende gemeenten vastgestelde of vast te stellen verordeningen en
beleidsregels op het terrein van werk en inkomen zoals het gemeentelijk minimabeleid.

3. Uitgangspunten voor de op te stellen begroting
1.

2.
3.

Het door het algemeen bestuur van de organisatie in de begroting 2020 en de
meerjarenramingen 2021-2023 vastgestelde beleid is basis voor de opstelling van de
budgetten in de begroting 2021 en voor de op te stellen financiële prognoses voor de periode
2022-2024;
Beleidswijzigingen en/of nieuwe beleidsontwikkelingen worden, samen met de daaraan
verbonden budgettaire effecten en dekkingsmaatregelen, expliciet in de begroting 2021
zichtbaar gemaakt.
De gelijktijdig met de begroting 2021 aan te leveren financiële prognoses voor de periode
2022-2024 worden eveneens opgesteld op basis van het aanvaarde beleid. Aanvullend
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daarop wordt rekening houden met voor de betrokken periode voorziene loon- , prijs- en
volumeontwikkelingen.
4.
5.
4. Indexen
%
Prijsindex
Indexatie loonkosten
Rente lang geld op te nemen
Rente kort geld op te nemen

Lopende
begroting
2,0%
3,0%
n.v.t.
n.v.t.

2021

2022

2023

2024

2,0%
2,0%
n.v.t.
n.v.t.

2,0%
2,0%
n.v.t.
n.v.t.

2,0%
2,0%
n.v.t.
n.v.t.

2,0%
2,0%
n.v.t.
n.v.t.

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid
Omschrijving
Verhogen arbeidsparticipatie mensen uit
doelgroepregister
Wet inburgering / intensivering begeleiding
statushouders

Kosten (structureel of incidenteel)
€ 100.000 (structureel)
€ 100.000 (structureel)

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij
Huidig (bijdrage
lopende
begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€ 18.878

Nieuw (komende
jaar)

€ 20.045
(+/- € ,475)

2022

€ 20.190
(+/- € ,475)

2023

€ 20.530
(+/- € ,475)

2024

€ 20.770
(+/- € ,475)

7. Opmerkingen vanuit financiën
-

Het grootste deel van de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door de
reguliere indexeringen en cao-afspraken betreffende de uitvoeringskosten.

-

De extra werkzaamheden die op ons afkomen door de nieuwe wet Inburgering en de
intensivering van de dienstverlening voor cliënten uit het doelgroepregister hebben hun
weerslag op de bedrijfsvoeringskosten, in de vorm van extra formatie. Zie ook punt 5.

-

Net als voorgaande jaren is er sprake van een toenemend beroep op de bijzondere bijstand
en het minimabeleid. Dit zijn wettelijke regelingen en gemeentelijk beleid, waar inwoners
aanspraak op kunnen maken wanneer zij hier recht op hebben. Dit betekent dat deze
kosten slechts zeer gering beïnvloedbaar zijn.

-

De meeste onzekerheid ligt in de ontwikkelingen van het aantal uitkeringen, het hiervoor
beschikbare budget en het budget voor de Wsw. Bij gelijkblijvende budgetaandelen van de
Drentsche Aa gemeenten zal naar verwachting de bijdrage op de Uitkeringen
Participatiewet afnemen. Anderzijds is de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen
erg afhankelijk van de economische beweging in de komende jaren. Bovenstaande
aspecten zijn binnen de bandbreedte van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.
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PS: indexaties zijn conform begrotingsrichtlijnen verbonden partijen 2020 (gemeente Assen).
8. Concept zienswijze
Momenteel spelen er diverse zaken aangaande de gemeenschappelijke regeling WPDA.
Eind 2019 is de kadernota Werk, inkomen en meedoen met een looptijd van 2020-2024
vastgesteld. Op basis van deze kadernota wordt in februari 2020 de prestatieovereenkomst tussen
de gemeenten en WPDA vastgesteld.
Vanuit de gemeente Tynaarlo heeft het DB WPDA op 12.12.2019 een opdracht geaccepteerd om
aan het eind van het eerste kwartaal een verkenning naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen op te
leveren. Dit onderzoek naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen wordt samen met WPDA en de drie
gemeenten opgepakt. Naast besparing op de programmakosten heeft Tynaarlo aangegeven dat er
ook onderzocht moet worden welke consequenties deze besparing mogelijk heeft voor de
bedrijfsvoeringskosten.
Dit onderzoek is in januari gestart. De planning is dat de uitkomsten op 27 februari in het DB van
WPDA besproken, waarna de uitkomsten naar de drie colleges gaan. Dit betekent dat hier in de
kaderbrief 2021 nog geen rekening mee is gehouden. Voor Tynaarlo is het belangrijk om aan de
GR mee te geven dat wij verwachten dat de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke
bezuinigingsmaatregelen worden verwerkt in de begroting 2021.
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