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Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Werkplein Drentsche Aa 
Jaar 2021 
Portefeuillehouder P. Vemer 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder M. Ottens 
Telefoonnummer adviseur   0592 266 751 
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 en aanverwante regelingen uit te voeren.  

 

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij 

2022 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
€  € 1.358.000 € € € 
     
     

(Wanneer de bijdrage uit verschillende bedragen bestaat, voeg dan rijen toe.) 

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).  

2021 was het tweede jaar van de coronacrisis waar we onder bijzondere omstandigheden gewerkt 
hebben. Ondanks dat zijn er goede resultaten behaald. 
 
Corona heeft een minder forse invloed gehad op de werkgelegenheid en de instroom van 
bijstandsgerechtigden dan van tevoren verwacht was, er is zelfs sprake van een krapte op de 
arbeidsmarkt. Dit betekent dat wij extra inzetten op onze werkgeversbenadering en werkgevers 
zoeken die ruimte willen bieden aan de ontwikkeling van onze doelgroep. 
 

 
4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Prestatieafspraak Toelichting  
Eind 2021 hebben 225 
van de bemiddelbare 
personen uit het 
doelgroepregister een 
betaalde (afspraak)baan. 

De toename van het aantal personen in het doelgroepregister is 
minder hoog dan verwacht. Op de instroom in dit register heeft WPDA 
gen invloed. 

In 2021 zijn minimaal 310 
personen in de Wsw 
werkzaam bij reguliere 
bedrijven. 

Eind 2021 zijn 306 cliënten met Sw-indicatie aan het werk. De laatste 
maanden van het jaar is er altijd sprake van een lichte daling i.v.m. 
seizoensgebonden werkzaamheden. 

Eind 2021 zijn er 70 
banen gerealiseerd voor 
mensen met ene indicatie 
beschut werk. 

T.o.v. de 2e bestuursrapportage is het totaal aantal geplaatsten gelijk. 
Dit heeft te maken met de dynamiek in dit bestand. 

 
 

5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: Werkplein Drentsche Aa 
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Vestigingsplaats: Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij: 

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo nemen deel in de gemeenschappelijke regeling 
WPDA 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. 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

13,85% 13,85% 

Resultaat  n.v.t. n.v.t. 
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

 
n.v.t. 

Eigen vermogen  212.000 895.000 
Vreemd vermogen  14.133.000 18.375.000 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

1.790.000 1.358.000 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

1 DB 2 AB 1 DB 2 AB 

 
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 2021 en die financieel nadelig gevolg gehad hebben en deze 
lichten wij toe zoals ook te lezen in de jaarrekening op blz. 11 e.v. 

Risico  Beheersmaatregelen  
  

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Financieel gezien geen opmerkingen.  
 
 
 

 

 


