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Dagelijks ervaren onze inwoners en ondernemers de gevolgen van de coronamaatregelen. Door de 
coronacrisis is binnen de veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP4. In deze brief lichten wij een aantal 
maatregelen en acties toe die door WPDA voor ons wordt uitgevoerd en geven wij u een beeld welke 
ontwikkelingen wij zien in deze crisis. 
 
Ondersteuning zelfstandige ondernemers 
De extra ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid voor ondernemers zijn voortvarend door WPDA 
opgepakt. Er wordt volop gebruik gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO). Tot 17 april zijn er 486 ondernemers uit Tynaarlo die een beroep hebben gedaan 
op deze regeling en die ondertussen een voorschot hebben ontvangen. De eerste piek van het aantal 
aanvragen lijkt nu voorbij. 
 
De gemeenten ontvangen de bevoorschotting via het rijk en zetten deze door naar WPDA. Dit verloopt 
goed en er zijn geen problemen qua liquiditeit. 
 
Aanvragen uitkering 
Het aantal aanvragen voor een uitkering is toegenomen. Wij zien regionaal hetzelfde beeld als landelijk, 
namelijk dat vooral jongeren zijn oververtegenwoordigd. Deze doelgroep heeft vaak nog een tijdelijk of 0-
uren contract. Ook doen ze vaker seizoenswerk of werken ze in de horeca. Juist deze sectoren zijn extra 
hard getroffen door de maatregelen. Het opleggen van de gebruikelijke zoekperiode van 4 weken heeft in 
de huidige situatie geen toegevoegde waarde. Alle aanvragen die tot 1 juni binnenkomen worden daarom 
vrijgesteld van deze voorwaarde. Dit betekent dat jongeren direct een aanvraag voor een uitkering 
kunnen indienen. 
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*Deze tabel geeft de instroom weer voor alle drie de gemeenten: Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 

 
Uitstroom naar werk 
De crisis heeft een grote impact op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. De uitstroom is 
beduidend lager dan normaal in deze periode. Er is veel contact met werkgevers in onze regio. De 
dienstverlening naar deze cliënten loopt digitaal of telefonisch door. 
 
WPDA geeft aan dat het begeleiden van kwetsbare groepen een belangrijk aandachtspunt is. Voor 50 
statushouders ligt momenteel de taalstage stil. De taalaanbieders geven nu gelukkig ook digitaal les, 
maar dit vergt wel de nodige inspanning van alle betrokken partijen. 
 

 
*Deze tabel geeft de uitstroom weer voor alle drie de gemeenten: Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 

 
iWerk 
Een deel van de inwoners die werken bij of die zijn gedetacheerd vanuit iWerk zitten op dit moment thuis. 
Het betreft hier een kwetsbare groep SW-medewerkers die om gezondheidsredenen thuis zijn of moeten 
blijven op verzoek van de zorgorganisatie waar ze wonen. SW-medewerkers die wel mogen werken, 
maar bijvoorbeeld niet meer in de horeca terecht kunnen, worden intern geplaatst met inachtneming van 
de geldende RIVM-richtlijnen. Voor een bepaalde groep van deze medewerkers is werken namelijk nu 
juist van belang omdat thuis zitten ook tot problemen kan leiden. 
 
De productiviteit binnen iWerk is flink gedaald al is er de laatste weken weer sprake van een kleine 
stijging. De omzet zal naar verwachting met zo’n 35% dalen over de maand april. 
 
Bestandsontwikkeling 
De terugloop van detacheringen zal een negatief effect hebben op de verwachte 
detacheringsvergoedingen. Er wordt geprobeerd om dit samen met de inlener zoveel mogelijk te 
voorkomen door, in lijn met de landelijke steunmaatregelen en de Drentse maatregelen, tijdelijk uitstel 
van betaling te geven voor die werkgevers die direct (financieel) getroffen zijn door de crisis en hen in de 
gelegenheid te stellen compensatie aan te vragen vanuit de diverse maatregelen. 
 

 
*Deze tabel geeft de bestandsontwikkeling weer voor alle drie de gemeenten: Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
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Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van WPDA loopt ‘gewoon’ door. De reden hiervoor is dat het voor WPDA mogelijk is 
om zoveel mogelijk digitaal te werken. WPDA geeft aan dat alle aanvragen in behandeling worden 
genomen en de uitkeringen en salarissen betaald worden. 
 
Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe regeling voor flexwerkers waar Minister Koolmees een 
toezegging voor heeft gedaan aan de Tweede Kamer. We verwachten wel dat WPDA hier een rol in 
krijgt. 
 
Op dit moment zijn er nog geen acute problemen in de bedrijfsvoering bij WPDA. De samenwerking 
tussen partijen binnen het sociaal domein kent gezien de omstandigheden enige vertraging als het 
aankomt op de dienstverlening aan cliënten. Het schakelen kost door het digitaal en op afstand werken 
meer tijd. 
 
De piek met betrekking tot de aanvragen van ondernemers zorgt voor extra druk maar door de gekozen 
digitale werkwijze is dit tot nu toe binnen de huidige capaciteit opgevangen. De definitieve vaststelling van 
de regelingen voor ondernemers zal zeker nog langere tijd extra capaciteit vragen, maar door het werk 
slim te organiseren lijkt het er op dat dit ook goed opgevangen kan worden. 
 
Tot slot 
Met deze brief hebben wij u een indruk gegeven van de maatregelen en de ontwikkelingen die vanuit 
WPDA de afgelopen weken zijn opgepakt. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u ook de komende weken nog vragen of zorgen heeft. We horen deze 
graag van u via de afgesproken weg en doen ons best deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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