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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. 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 2022 en voor de op te stellen financiële prognoses voor de periode 
2022-2024; 

2. Beleidswijzigingen en/of nieuwe beleidsontwikkelingen worden, samen met de daaraan 
verbonden budgettaire effecten en dekkingsmaatregelen, expliciet in de begroting 2022 
zichtbaar gemaakt. 

3. 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  

% 2021 2022 2023 2024 2025 

Prijsindex 2,3%  -  -  -  - 

Indexatie loonkosten 3,1%  -  -  -  - 

Gewogen index   n.v.t. onbekend onbekend onbekend onbekend 

 

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid   

Omschrijving  Kosten (structureel of incidenteel) 

n.v.t.  

  

  

  

  

 

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij  

 

2021 (bijdrage 
lopende 
begrotingsjaar, 
eventueel 
bijgesteld) 

2022 2023 2024 2025 

€ 1.869.000 € 1.910.000 € 1.932.000 €1.952.000 € 1.952.000 

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

In bovenstaand overzicht (6. Gemeentelijke bijdrage) is de bijdrage van de gemeente Tynaarlo in 
de bedrijfsvoeringskosten van de WPDA weergegeven. De toe te passen indexatie (4 Indexen) is 
nog onbekend. Hier wordt sinds jaar- en dag de loon- en prijsindex conform de 
begrotingsvoorschriften van de gemeente Assen toegepast. 
 
Ten aanzien van de kaderbrief zijn er zoveel onzekerheden (het macrobudget van de BUIG-
uitkering die tussentijds meerdere malen wordt bijgesteld, de financiering van de nieuwe wet 
inburgering, de herijking van de verdeelmodellen in het sociaal domein en uiteraard Corona om er 
maar een paar te noemen) dat men zich in de kaderbrief niet gewaagd heeft aan een nieuwe 
berekening. Dit betekent dat men in de kaderbrief voor wat betreft het schetsen van een financieel 
beeld steeds vasthoud aan de jaarschijf 2022 uit de meerjarenraming in de begroting 2021. Bij het 
opstellen van de begroting 2022 zal dan een berekening gemaakt worden op basis van de meest 
actuele budgetverdelingen die dan in de begroting verwerkt zullen worden.  
 
De gepresenteerde cijfers in de financiële paragraaf zijn dus enigszins verouderd. Dezen geven op 
zichzelf geen heel spannend beeld. Belangrijks is dat de bedrijfsvoeringskosten in 2022 beperkt 
stijgen ten opzichte van het vorige jaar (alleen een indexatie).  Ook de totale eigen bijdrage 
(bedrijfsvoeringskosten + bijdragen in de diverse regelingen zoals het verstrekken van 
bijstandsuitkeringen) van de deelnemende gemeenten in de WPDA stijgt beperkt (van € 20,8 
miljoen tot € 21,8 miljoen), waarbij overigens aangetekend dient te worden dat dit per gemeente 
behoorlijk verschillend uit kan vallen, al is (op grond van de meerjarenraming uit de begroting 2022) 
het effect voor Tynaarlo beperkt. 
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8. Concept zienswijze 

 
Covid-19 heeft impact op de economie. Hoe groot en wat deze impact precies is en wat de 
gevolgen zijn voor WPDA en daarmee in het verlengde de gemeente, is in 2022 is op dit moment 
nog koffiedik kijken. Door de steunmaatregelen die de Rijksoverheid op dit moment biedt, ziet 
WPDA dat de gevolgen voor onze regio in verhouding nog klein zijn. WPDA monitort frequent wat 
de huidige stand van zaken is en inventariseert wat er op de gemeente afkomt, om dit te bepalen 
werkt zij samen met de Arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe en met het UWV. 
 
Een andere onzekerheid zijn de 2e kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar zijn er diverse 
onderzoeken geweest die aangeven dat de Participatiewet op onderdelen aangepast moet worden. 
Welke keuzes een nieuw kabinet daaromtrent maakt en wat de gevolgen zijn voor de gemeente is 
niet duidelijk. 
 
De invoering van de Wet Inburging Nieuwkomers (Win) is uitgesteld naar 1 januari 2022. Op 26 
januari 2021 is het beleidskader nieuwe wet inburgering door de raad vastgesteld. In 2021 is een 
structurele investering van € 100.000,- in de begroting van WPDA opgenomen voor de Win / 
intensivering begeleiding statushouders. Dit betekent dat er voldoende ruimte is voor de 
voorbereidingen op de Win en een intensievere begeleiding van de statushouders. Ook in de 
prestatieovereenkomst 2021 is opgenomen dat WPDA koerst op het duurzaam uitstromen van 65 
bijstandsgerechtigde statushouders.  
 

 


