
 

 

Assen, december 2020 

 

Beste raadsleden, 

Hierbij willen we u informeren over een aantal ontwikkelingen en bijbehorende besluiten van het 

Dagelijks Bestuur van Werkplein Drentsche Aa. Daarnaast zetten we voor u uiteen wat de gevolgen 

zijn van die besluiten. 

Inkomstenvrijlating  

De Participatiewet biedt een aantal instrumenten om mensen te stimuleren een stap in de richting 

van de arbeidsmarkt en betaald werk te zetten. In de termen van de Participatiewet heet dat het 

‘stimuleren van arbeidsinschakeling’.  

Tot nu toe werken we met het instrument van de eenmalige premies, onder de naam 

‘meedoenpremies’. Inwoners kunnen eenmaal per jaar € 200,- krijgen bij het zetten van een stap 

richting arbeidsinschakeling. Daarnaast gebruiken we de premie ook om onkosten te vergoeden, die 

mensen maken in het kader van arbeidsinschakeling. Wederom tot een maximum van € 200,-.  

De Participatiewet verplicht ons echter tot het inzetten van het instrument van de zogeheten 

inkomstenvrijlating. Bij inkomstenvrijlating maken we gebruik van de mogelijkheid om tijdelijk een 

deel van het inkomen vrij te laten, als wij oordelen dat het werk van de betreffende inwoner 

bijdraagt aan gedeeltelijke of volledige uitstroom richting werk. Tot nu toe pasten we het tijdelijk 

vrijlaten van inkomsten mondjesmaat toe, omdat we ook al het instrument van de meedoenpremie 

inzetten.  

Besluit DB WPDA 
Gelet op het vorenstaande heeft het DB WPDA besloten om per 1 januari 2021 de algemene 

inkomstenvrijlating in zijn volledige omvang toe te passen in alle gevallen waarin werk in deeltijd 

wordt aanvaard. Tegelijkertijd is besloten om met ingang van diezelfde datum het instrument van de 

meedoenpremie te laten vervallen.  Het DB WPDA is van mening dat het instrument van de 

inkomstenvrijlating voldoende is om het stimuleren van arbeidsinschakeling in het werkgebied van 

WPDA goed vorm te geven  

Gevolgen voor de inwoner 
Een inwoner die per 1 januari 2021 in deeltijd aan het werk gaat, gaat er per saldo op vooruit. Een 

deel van het inkomen wordt immers vrijgelaten en is dus ‘extra’ voor de betreffende inwoner. In de 

regel is dit vrijgelaten bedrag (max. 6 maanden x max. € 215), hoger dan het bedrag van de huidige 

meedoenpremie. Aan de andere kant verdwijnt met de meedoenpremie de mogelijkheid van een 

extra financiële prikkel voor mensen die de stap richting arbeidsinschakeling maar moeilijk weten te 

maken.  

Financiële gevolgen 
Het toepassen van de inkomstenvrijlating leidt tot een geleidelijke toename van de uitgaven. Omdat 
de inkomstenvrijlating geldt voor alle nieuwe gevallen per 1 januari 2021, zal er sprake zal zijn van 
een aanloopperiode. Na 3 jaar wordt deze verhoging van uitgaven geraamd op ongeveer € 165.000. 
Het afschaffen van de meedoenpremies leidt tot een geschatte jaarlijkse besparing van € 180.000 



voor het gehele werkgebied van het WPDA. Daarmee is deze verandering naar verwachting 
budgetneutraal uit te voeren. 
 
Gevolgen voor Re-integratiebudget 
Het besluit om de meedoenpremie af te schaffen kan leiden tot een groter beroep op het Re-
integratiebudget. Op dit moment worden kosten, die worden gemaakt ter bevordering en/of 
aanvaarding van werk, soms ook betaald door middel  van een meedoenpremie. Met het afschaffen 
van de meedoenpremie zullen deze kosten voortaan uit het Re-integratiebudget moeten worden 
betaald. Op dit moment is lastig in te schatten welk bedrag hiermee gemoeid gaat. 
 
Inkomstenvrijlating en armoedeval  
De inkomstenvrijlating geeft een hoger belastbaar inkomen. Zijn de vrijlatingsbedragen laag, dan 
heeft dit geen of nauwelijks gevolgen. Wanneer de vrijlating echter consequenties heeft voor de 
hoogte van fiscale toeslagen (met name huurtoeslag) gaat WPDA vooraf met de betreffende inwoner 
in overleg om te voorkomen dat er een fiscale naheffing wordt opgelegd.  
 

Ondersteuning jongeren i.v.m. Covid-19 

Op 24 september jl. is in de Tweede Kamer de motie Smeulders aangenomen, die heeft geleid tot 

een tijdelijke wijziging van landelijke wetgeving. Deze wijziging  geeft gemeenten de mogelijkheid om 

de zoektermijn uit de Participatiewet voor kwetsbare jongeren op te schorten en om de inkomsten-

vrijlating ook voor jongeren toe te passen. Ook kunnen gemeenten ervoor kiezen vrijwilligersvergoe-

dingen voor jongeren tijdelijk vrij te laten.  

Besluit DB WPDA 
Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving heeft het DB WPDA besloten om per 1 januari 2021 de 
inkomstenvrijlating en de vrijlating van vrijwilligersvergoedingen toe te passen voor alle jongeren in 
het werkgebied van WPDA.  Deze datum is gekozen, omdat die goed aansluit bij het hiervoor 
beschreven besluit. Op deze manier kunnen beide besluiten gelijk op lopen.  
Ook is besloten het huidige beleid om aan jongeren geen zoektermijn op te leggen voorlopig voort te 

zetten, waarbij we eens per 3 maanden afwegen in hoeverre dit voor alle categorieën jongeren nog 

nodig is.  

Financiële gevolgen 
Het besluit om met ingang van 1 januari 2021 de inkomstenvrijlating en de vrijlating van vrijwilligers-
vergoedingen toe te passen voor alle jongeren, leidt tot geschatte meerkosten van € 65.000. 
Tegenover de meerkosten staat een inverdieneffect, vanwege meer uitstroom uit de uitkering. Ook 
dit besluit is daarom naar verwachting budgetneutraal uit te voeren. 
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van Werkplein Drentsche Aa, 
 
 
 
 
 
C. Lambert, voorzitter 
 
 



 
 
 
 


