
 

WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkplein Drentsche Aa 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo; 
 
Overwegende dat 
 
- In verband met de inwerkingtreding van de Wet inburgering per 1 januari 2022 nieuwe taken voor de 
gemeenten zijn ontstaan; 
- Werkplein Drentsche Aa deze taken gaat uitvoeren; 
- In verband hiermee de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling dienovereenkomstig moet worden 
aangepast. 
 
Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van Werkplein Drentsche Aa: 
 
BESLUITEN 
 
de ‘Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa ’ als volgt te wijzigen: 
 
A. Artikel 3 en de toelichting op artikel 3 komen als volgt te luiden: 
 
Artikel 3. Doel en taken. 
 
1. Het samenwerkingsverband heeft tot doel om de wettelijke taken van de gemeenten op het terrein van de 
Participatiewet en deels op het terrein van de Wet inburgering, alsmede de gemeentelijke taken zoals die in 
deze regeling staan vermeld, te behartigen en uit te voeren. 
 
2. Het samenwerkingsverband voert daarbij in elk geval de volgende taken uit: 
a. inkomensverstrekking: 
b. arbeidsmarkt toeleiding; 
c. organiseren en aanbieden van werk; 
 
3. Het samenwerkingsverband verricht de beleidsvoorbereidende taken op uitvoeringsniveau en alle 
uitvoerende taken in het kader van in elk geval: 
- de Participatiewet; 
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; 
- de Wet Sociale Werkvoorziening; 
- de Wet inburgering 2021; 
 
De in de deelnemende gemeenten vastgestelde of vast te stellen verordeningen en beleidsregels op het terrein 
van werk en inkomen zoals het gemeentelijk minimabeleid. 
  



 
 

toelichting artikel 3 lid 3 
 
Artikel 3 
 
Hierin staan de taken van het samenwerkingsverband zo duidelijk mogelijk omschreven. In het tweede en derde 
lid is de opsomming niet limitatief. Het beleidsterrein is sterk aan veranderingen onderhevig. Regelingen kunnen 
daardoor van naam of inhoud veranderen en er kunnen vanuit de gemeente additionele taken bij het 
samenwerkingsverband neergelegd worden, zoals bijvoorbeeld, in het kader van de Wet inburgering 2021, voor 
zover het betreft hoofdstuk 7, Handhaving, artikel 56a tweede lid, Ontzorgen en artikel 6 derde lid, de Module 
Arbeidsmarkt en Participatie. 
 
Kerntaak is om uitvoering te geven aan de taken in de sfeer van werk en inkomen die aan gemeenten zijn 
opgedragen. Hierbij is het kader altijd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. De 
beleidsmatige voorbereiding van de kaders en andere beleidsmatige stukken gaat in samenwerking tussen de 
medewerkers van het samenwerkingsverband en de ambtelijk inhoudelijk betrokken medewerkers van de 
deelnemende gemeenten. 
 
B. De wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling treden in werking na de dag van die van de bekendmaking 
en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022. 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, 
dd.: 
 
De burgemeester, 
 
De secretaris, 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, 
 
dd.: 
 
De burgemeester, 
 
De secretaris, 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, 
 
dd.: 
 
De burgemeester, 
 
De secretaris 
 


