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Werkplein Drentsche Aa
2020

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

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo nemen deel in de gemeenschappelijke regeling
Werkplein Drentsche Aa met als doel om de wettelijke taken van de gemeenten op het terrein van
de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en aanverwante regelingen uit te voeren.

2. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij

Uitkeringen Pwet
Bbz2004
Re-integratie
Bijzondere
bijstand &
minima*
Bedrijfsvoering
Loonkosten
Wsw
Beschut Werk
Brutomarge &
Deta
Tozo-regeling
Totaal

2021 (begroot)

2020 werkelijk
€ 670.000

2019
werkelijk
€ 1.755.000

2018
werkelijk
€ - 1.691.000

2017
werkelijk
€ - 564.000

€ 1.629.000
€ 64.000
€0
€0

€ 336.000
€ - 1.102.000
€0

€ 56.000
€ - 234.000
€ 4.832.000

€ 73.000
€ - 19.000
€ 4.372.000

€ 169.000
€ - 438.000
€ 4.568.000

€ 16.523.000

€ 14.996.000

€ 16.851.000

€ 10.143.000

€ 9.826.000

€ 2.307.000

€ 1.287.000

€ 2.176.000

N.v.t.

N.v.t.

€ 417.000
€ - 4.946.000

€ 362.000
€ - 5.756.000

€ 128.000
€ - 6.654.000

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
€ 15.994.000

€ - 391.000
€ 10.402.000

N.v.t.
€ 18.910.000

N.v.t.
€ 12.878.000

N.v.t.
€ 13.562.000

*In de jaren 2020 en 2021 is er sprake van een wijziging in de presentatie van de gemeentelijke bijdrage. De
lasten voor bijzondere bijstand & minimabeleid zijn hier niet als gemeentelijke bijdrage aangemerkt.

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).
Het jaar 2020 is een jaar dat een ieder zich zal blijven herinneren, met enorm veel impact, zo ook
binnen ons werkveld. Veel vacatures werden, vanwege de grote onzekerheid op de arbeidsmarkt, on
hold gezet of niet meer ingevuld. De diverse steunmaatregelen van de overheid beperkten het
werkgelegenheidsverlies, maar de krimp was desondanks groot. Door de directe impact op de
economie had het verstrekken en/of contineren van een inkomen onze hoogste prioriteit. Ook moesten
veel ondernemers noodgedwongen hun deuren sluiten. De efficiënte in- en uitvoering van de Tozo
regeling heeft ervoor gezorgd dat de aanvragers direct werden geholpen.
In de interne organisatie hebben uiteraard ook wij tal van maatregelen moeten nemen, zoals het
Corona-proof maken van iWerk en onze kantooromgeving, naast het faciliteren van thuiswerkplekken.
Wij hebben gedurende het hele jaar continu bijgeschakeld en bijgestuurd om zo goed mogelijke
resultaten te behalen voor onze inwoners. Mede hierdoor heeft de coronacrisis minder invloed gehad
dan wij in eerste instantie hadden gedacht. Natuurlijk konden wij niet op alle terreinen onze prestaties
halen.
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4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn
uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).
Onze prestatieafspraken vanuit de prestatieovereenkomst verantwoorden wij tussentijds in de
bestuursrapportages en ter afsluiting in de jaarrekening. Van alle gemaakte prestatieafspraken voor
2020 zijn vier afspraken niet gerealiseerd:
Prestatieafspraak
Toelichting
Eind 2020 hebben 190
Eind 2020 ontvingen 506 cliënten met een indicatie voor het
van de 525 personen uit
doelgroepenregister dienstverlening van ons. Het aantal plaatsingen is
het doelgroepenregister
in de tweede helft van 2020 minder snel gegroeid dan in de eerste
een betaalde
helft. Uiteindelijk hebben 186 inwoners (Aa en Hunze 30, Assen 133
(afspraak)baan.
en Tynaarlo 23) werk via een afspraakbaan. Dat betekent een groei
van 42 banen in 2020. Hiermee is de doelstelling van 190
afspraakbanen aan het eind van 2020 net niet behaald, maar dit is,
gelet op de huidige situatie, wel een succes te noemen. In 2020 zijn 62
cliënten doorgeplaatst of herplaatst. Ook zijn 20 cliënten in vaste
dienst gekomen bij hun werkgever.
In 2020 zijn minimaal 380 Het aantal cliënten met een Sw-indicatie dat bij reguliere bedrijven
personen in de Wsw
werkzaam is, via detachering of begeleid werken, bedraagt 324 en is
werkzaam bij reguliere
daarmee lager dan de doelstelling. De uitstroom vanwege AOW en
bedrijven, waarvan 130
arbeidsongeschiktheid is hoger dan verwacht en kan niet worden
als gevolg van de
gecompenseerd door nieuwe instroom van binnen. Daarnaast hebben
detachering van
wij gezien dat sinds Corona nieuwe instroom in de detacheringen en
medewerkers in de BOR.
begeleid werken heel beperkt plaatsvindt.
300 personen krijgen een Wij hebben gemerkt dat het niet fysiek spreken van cliënten voor hen
aanbod om de
de drempel vergroot om gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer.
voorzieningenwijzer in te
In 2020 is er 214 keer een aanbod gedaan om de Voorzieningenwijzer
vullen.
in te zetten. In 68 van de gevallen heeft de cliënt hier ook
daadwerkelijk gebruik van gemaakt.
De doelstelling over de inzet van de Voorzieningenwijzer hebben wij
niet kunnen realiseren.
Het lukt om 180 van hen
Het ontbreken van fysiek contact is voor veel cliënten een drempel om
(60%) te stimuleren om
gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer. In totaal hebben 68
hier gebruik van te
cliënten hiervan gebruik gemaakt.
maken.
5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen
Naam verbonden partij: Werkplein Drentsche Aa
Vestigingsplaats: Assen
Doel/openbaar belang verbonden partij:
De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo nemen deel in de gemeenschappelijke regeling
Werkplein Drentsche Aa met als doel om de wettelijke taken van de gemeenten op het terrein van de
Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en aanverwante regelingen uit te voeren.

Omvang belang gemeente in
verbonden partij in procenten
Resultaat
Voorgenomen
resultaatsbestemming
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang gemeente

Begin van begrotingsjaar
(31 december 2019)
100%

Eind van begrotingsjaar
(31 december 2020)
100%

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

€ 133.000
€ 13.365.000

€ 212.000
€ 14.133.000
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6. Risico’s en te nemen maatregelen
Ons risicomanagement is erop gericht om de gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk te
voorkomen, te beperken of strikt te monitoren. In het jaarverslag verantwoorden wij de risico’s die wij
opgenomen hebben in de begroting 2020 en die financieel nadelig gevolg hebben gehad en deze
lichten wij toe zoals ook te lezen in de jaarrekening op blz. 23 en 24.
Risico
Budgetontwikkeling

Ontwikkeling uitkeringen

Bezuinigingen in het sociaal
domein

Bezuinigingen in het sociaal
domein
Voorziening groot onderhoud

Toelichting
Ook dit jaar is het budget voor de Uitkeringen Participatiewet
wispelturig en ontoereikend gebleken.
Ten opzichte van de begroting heeft het budget gefluctueerd van
€ - 1,3 miljoen (voorlopige budgetten), naar € -2,7 miljoen (nader
voorlopige budgetten) tot € 163.000 positief (definitieve
budgetten).
Het bijstandsvolume kende een afnemende trend. Echter, vanaf
maart 2020 houdt de pandemie ook onze maatschappij in zijn
greep. De ingrijpende maatregelen hebben zeer grote gevolgen
voor de economie in Nederland. Tijdens de eerste lockdown
heeft zich dit vertaald in een lichte stijging van het
bijstandsniveau. Door de forse steunmaatregelen vanuit de
overheid voor het behoud van banen is tot op heden het extra
beroep op de bijstand beperk gebleven. Vanwege uitstroom
naar school in september eindigen wij het jaar 2020 op het
niveau van voor de Coronacrisis.
Het bijstandsniveau lag voor de pandemie al lager dan de
begrote aantallen. Ondanks de lichte stijging tijdens de eerste
lockdown, is het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen 54
minder dan begroot.
Vooruitlopend op de definitieve bezuinigingsmaatregelen van de
Drentsche Aa-gemeenten gezamenlijk, heeft het college van de
gemeente Assen op 28 mei 2019 besloten tot een individuele
bezuiniging op het re-integratiebudget per 2020. Het gaat hier
om een bedrag van € 110.000,
waardoor de feitelijke bestedingsruimte op het gebied van reintegratie voor cliënten uit Assen € 2.237 bedraagt t.o.v. de
begrote € 2.347. De werkelijke besteding ligt naast de
bezuinigingsmaatregel, ook door de Coronacrisis, fors lager dan
het beschikbare budget.
Door het toepassen van de inlenersbeloning zijn de kosten van
Beschut Werk met zo’n 15% toegenomen. Per saldo stijgt de
gemeentelijke bijdrage met ongeveer € 120.000 ten opzichte
van begroot.
Op 3 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten tot het
vormen van een voorziening voor groot
onderhoud, betreffende het pand aan de W.A. Scholtenstraat
22. Op basis van het opgestelde meerjarig onderhoudsplan is
een voorziening gevormd met een jaarlijkse dotatie van
€ 61.000.

7. Opmerkingen vanuit financiën
De gemeentelijke bijdrage laat zich lastig vergelijken als gevolg van de samenvoeging met
voormalig Alescon-Noord in 2019 en de presentatie van de bijzondere bijstand & het minimabeleid.
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