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Onderwerp: Concept Begroting 2021 Werkplein Drentsche Aa 
 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 
In haar vergadering van 9 april jl. heeft het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa de concept 
begroting 2021 vastgesteld. Deze concept begroting , inclusief de meerjarenraming 2022-2024, bieden wij u 
aan (artikel 35 Wgr). 
 
Tijdens het opstellen van deze begroting is de wereld in de greep geraakt van Covid-19, oftewel het 
Coronavirus. De impact van deze crisis op ons dagelijks leven is enorm. De maatregelen die het kabinet 
getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, hebben ook grote economische gevolgen. Hoe groot 
die zijn is echter zeer onzeker.  Onze begroting 2021 is gebaseerd op de laatst bekende macro-economische 
verkenning en de rapportages van het CPB. In deze ramingen wordt nog gesproken over een lichte groei 
van de economie. Het CPB heeft wel een aantal scenario’s geschetst met een mogelijke economische 
impact van de Coronacrisis. Het is evident dat de economische gevolgen groot zijn, tegelijkertijd is nog heel 
veel onzeker. Het is nog te prematuur om de impact naar het niveau van WPDA te vertalen. We kunnen 
daarom niet anders dan voorlopig de bestaande ramingen aanhouden in deze begroting.  
 
Lokale ontwikkelingen 
In 2019 hebben de Drentsche Aa gemeenten samen met WPDA gewerkt aan het opstellen van een nieuwe 
kadernota “Werk, Inkomen, Meedoen” die eind 2019 zijn vastgesteld door de gemeenteraden. De 
kadernota geeft richting voor WPDA en bevat daarnaast de globale doelstellingen voor de komende jaren. 
Per jaar worden deze doelstellingen verder geconcretiseerd in de prestatieovereenkomst. Zowel de 
kadernota als de bijbehorende prestatieovereenkomst zijn in de voorliggende begroting verwerkt.  
 
Ook in 2021 zullen gemeenten te maken hebben met tekorten binnen het sociaal domein met een 
doorwerking naar Werkplein Drentsche Aa. De budgetten om inwoners aan het werk te helpen zullen 
blijven dalen als gevolg van rijksbeleid en de tekorten in het sociaal domein blijven waarschijnlijk groot. De 
afgelopen maanden heeft WPDA samen met de gemeenten een traject doorlopen om maatregelen en 
besparingsmogelijkheden binnen het sociale domein in kaart te brengen. Dit proces is in een 
stroomversnelling gekomen door het preventieve toezicht van de provincie op de gemeente Assen.  
 



Cliëntontwikkeling 
Nog onbekend is welk effect de Coronacrisis zal hebben op de economische omstandigheden in 2021 en 
daarmee ook op het bijstandsvolume voor 2021. Voor 2021 zijn wij in de prognose daarom nog uitgegaan 
van de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen stabiel zou blijven ten opzichte van de 
realisatiecijfers van 2019 (2962 in 2021 tegenover 2949 eind 2019). Verder neemt het aantal SW'ers 
vanwege de afsluiting van de Wsw af tot het niveau van gemiddeld 625 Aja en begroten wij eind 2021 in 
totaal 71 plekken Beschut werk. Dit is conform de lijn van de aantallen vanuit de ministeriële beschikking. 
 
Financiële ontwikkelingen  
De budgetten van het begrotingsjaar 2021 zijn op het moment van begroten nog niet bekend. Dit gebeurt 
veelal in de septembercirculaire van het lopende jaar. Wij zijn uitgegaan van ramingen van de rijksoverheid 
en het CPB. Duidelijk is wel dat de hoogte van de budgetten voor de uitkeringen erg onzeker blijkt te zijn. 
Het verdeelmodel, op basis waarvan de budgetten voor de Uitkeringen Participatiewet worden verstrekt, is 
de afgelopen jaren meerdere keren aangepast. Wat de langdurige gevolgen van de verschillende 
aanpassingen op onze budgetten zijn, moet in de toekomst blijken. Verder neemt de subsidie voor de 
uitvoering van de Wsw jaarlijks meer af dan de kosten dalen. De kosten zijn namelijk nauwelijks 
beïnvloedbaar, omdat die voortkomen uit loon- en pensioenkosten die vastliggen in de cao-Sw en 
individuele arbeidsovereenkomsten. Tot slot is de financiering van de Bbz2004 vanaf 2020 gewijzigd 
Totaal is de begrote bijdrage per gemeente als volgt: 
 

Financiën Baten Lasten Wat kost het de 
gemeente? (1) 

Aa en Hunze 9.073 11.075 2.003 

Assen 51.067 63.189 12.122 

Tynaarlo 10.501 12.371 1.869 

WPDA totaal 70.641 86.635 15.994 

(1) excl. bijzondere bijstand/meedoen, re-integratie en btw teruggave 

Wij adviseren de Drentsche Aa gemeenten om in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting de 
risico’s over te nemen die in de begroting van Werkplein Drentsche Aa zijn opgenomen.  
 
De zienswijze van uw gemeenteraad ontvangen wij graag uiterlijk 1 juli 2020. De begroting zal vervolgens 
na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Werkplein Drentsche Aa uiterlijk op 1 augustus 2020 
ingediend worden bij de provincie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa, 

 
A.M. Schonewille  
Algemeen directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
i.a.a. de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentsche Aa gemeenten 


