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Oplegger informatie begroting verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Werkplein Drentse Aa 
Jaar 2023 
Portefeuillehouder P. Vemer 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder M. Ottens 
Telefoonnummer adviseur    
Emailadres adviseur  m.ottens@tynaarlo.nl 

 

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, Wet Inburgering en aanverwante 
regelingen uit te voeren.  

 

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming  

2022 (bijdrage lopende 
begrotingsjaar, eventueel 
bijgesteld) 

2023 2024 2025 2026 

Bruto lasten € 11.734.000    
Bruto baten €   8.982.000    
€ 2.812.000 €   2.752.000 € 2.884.000 € 3.011.000 € 3.150.000 

(netto gemeentelijke bijdragen) 

3. (Wettelijk) kader  

Werkplein Drentse Aa voert voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo de  
Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet Inburgering uit en voert daarbij in 
elk geval de volgende taken uit:  
- Inkomensverstrekking  
- arbeidsmarkt toeleiding  
- organiseren en aanbieden van werk  
 
WPDA verricht 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.  
• De Kadernota Werk, Inkomen, Meedoen en prestatieovereenkomst  
 

 

 
4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties 

Verwachte datum Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp / besluit  
3e kwartaal Concept beleidsnota Raad Kadernota Werk en 

Inkomen. 
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5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde 
begroting 2022) 

Onderwerp 
(programma) 

Bijstelling  € Toelichting  

2023 Verschillende oorzaken - € 53.000 Zie begroting 
2024 Verschillende oorzaken € 125.000 Zie begroting 
2025 Verschillende oorzaken € 127.000 Zie begroting 
2026 Verschillende oorzaken € 138.000 Zie begroting 

 
6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij:  Werkplein Drentse Aa 

Vestigingsplaats: Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij: Zie onder 1 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Verwacht einde van 
begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

13,85 % 13,85 % 

Resultaat  - - 
Eigen vermogen  € 131.000 € 16.000 
Vreemd vermogen  € 18.636.000 € 18.351.000 

 
7. Ontwikkelingen  

Omschrijving  Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, 
besluitvorming) 

Wet inburgering nieuwkomers Het jaar 2022 wordt gezien als overgangsjaar. 
Zo nodig kunne bleeid en/of uitvoering in 2023 
worden aangepast aan de bevindingen uit 2022 

Kadernota werk en inkomen Evaluatie huidige kadernota en opstellen nieuwe 
kadernota. 

 

8. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
De risico’s zijn beschreven in de risicoparagraaf 
van de begroting vanaf pag. 37.  

 

 

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen  

Ken- en stuurgetallen Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Netto schuldquote 56,13 % 7,36 % 
Solvabiliteit 0 % 0,09% 
Structurele exploitatieruimte 0 0 
(Belastingcapaciteit)  - - 

 

10. Opmerkingen vanuit financiën   

 
WPDA is een uitvoeringsorganisatie voor 3 gemeenten. Positieve of negatieve resultaten worden 
jaarlijks verrekend.  
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11. Concept zienswijze 

Het advies is om geen zienswijze in te dienen. 
 
WPDA schat in dat de arbeidsmarkt in 2023 nog steeds krap is en er weinig tot geen toename van 
bijstandsgerechtigden wordt verwacht.  
We zien de afgelopen jaren dat de groep inwoners die gebruik moeten maken van deze vangnet 
een dusdanig grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dat dit resulteert in een intensieve en 
langdurige begeleiding vanuit het werkplein. 
 
In de concept begroting 2023 geeft WPDA aan dat zij een toename in de bedrijfsvoeringskosten 
verwacht. Dit lijkt haaks te staan op de hoogconjunctuur en de lage instroom van 
bijstandsgerechtigden. WPDA geeft aan dat het grotendeels autonome, moeilijk beïnvloedbare 
kosten betreft (zie pagina 18/19).  
 
De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 13.000 t.o.v. 2022. 

 


