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Geachte raadsleden,

Op 17 mei 2022 heeft het college ingestemd met de prestatieovereenkomst 2022 tussen de gemeenten 
Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA).

Hierbij sturen wij u de prestatieovereenkomst toe, zodat u kennis kunt nemen van de gemaakte afspraken 
voor het lopende kalenderjaar.

Kaders werk, inkomen en meedoen
Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de kadernota Werk, inkomen en meedoen / participatie en 
Participatiewet in de Drentsche Aa 2020-2023 vastgesteld. In deze kadernota zijn de te realiseren doelen 
voor 2020 - 2023 vastgesteld. De WPDA voert het overgrote deel van de taken die voortvloeien uit deze 
kadernota voor ons uit en voor de gemeenten Aa en Hunze en Assen. De doelen vormen de basis voor 
de prestatieovereenkomst 2022 gemeenten en WPDA. In deze overeenkomst zijn de kaders in concreet 
mogelijke prestaties met bijbehorende indicaties geformuleerd.

Prestaties
De te behalen prestaties worden vastgelegd op aantallen en in de context waarin deze aantallen behaald 
moeten worden. Dit jaar spelen economische onzekerheden, de oorlog in Oekraïne en de situatie op de 
energiemarkt een grote rol.

De prestaties zijn geformuleerd voor het gehele werkgebied van WPDA en gelden dus niet alleen voor de 
gemeente Tynaarlo. Conform de kadernota zijn de doelen, overwegingen en te behalen prestaties 
uitgewerkt in de drie hoofdgroepen: “werk”, “meedoen” en “inkomen”. Daarnaast zijn er prestaties 
geformuleerd onder de noemers: “overige opdrachten” en “kwaliteit van de dienstverlening en 
cliëntenparticipatie”. 

De prestaties voor 2022 zijn het resultaat van een inschatting, waarin zoveel mogelijk rekening is 
gehouden met de resultaten uit 2021. Vanwege de coronacrisis zijn de afgelopen 2 jaar echter niet altijd 
een goed referentiekader. 

Desalniettemin laat de presatieovereenkomst een gezonde ambitie zien en zetten we er wederom op in 
om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar (betaald) werk of te 
laten participeren aan de samenleving.
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Route besluitvorming prestatieovereenkomst
Op 4 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur WPDA de overeenkomst vastgesteld en aan de colleges van 
burgemeester en wethouders verzocht om hier mee in te stemmen. De volgende stap in de procedure is 
dat de overeenkomst ter ondertekening wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur WPDA. 
Omdat de prestatieovereenkomst gericht is op de uitvoering van de hiervoor genoemde, vastgestelde 
kaders rond Werk, Inkomen en Meedoen is het afsluiten van de overeenkomst een bevoegdheid van het 
college. Voor u is het mogelijk om tijdens het inwerkprogramma aan WPDA vragen te stellen over de 
prestatieovereenkomst. 

Door middel van een bestuursrapportage, de jaarrekening en het jaarverslag legt WPDA verantwoording 
af over de voortgang op de geformuleerde prestaties.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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