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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de begroting 2021 van stichting Participatie 
Dinkelland en de ontvangen aanvullende rijksbijdrage Wsw 2020 ter compensatie van de nadelige financiële 
effecten van de coronacrisis. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om op basis van de begroting 2021 aan SPD de rijksbijdrage Wsw 
tot een bedrag van € 2.084.000 over te dragen en aanvullend daarop een gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie te verstrekken tot een bedrag van € 218.850. 
Verder hebben we besloten om van de ontvangen aanvullende rijksbijdrage Wsw 2020 tot een bedrag van € 
169.000 een voorschot aan SPD te verstrekken ten bedrage van € 156.400 ter compensatie van de nadelige 
effecten van de coronacrisis en het resterende bedrag van € 12.600 te reserveren en na ontvangst van de 
definitieve jaarcijfers 2020 te beoordelen of SPD alsnog aanvullend gecompenseerd dient te worden voor de 
financiële effecten van de coronacrisis. 
 
Toelichting 
De stichting Participatie Dinkelland (SPD) voert voor de gemeente Dinkelland de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) uit. De gemeente ontvangt daarvoor in 2021 een rijksbijdrage tot een bedrag van € 
2.084.000,--. Voor de uitvoering van de Wsw heeft SPD, om tot een sluitende exploitatie te komen, blijkens 
haar begroting in 2021 de rijksbijdrage tot een bedrag van € 2.084.000 nodig en daarnaast een 
gemeentelijke bijdrage in haar exploitatie tot een bedrag van € 218.850. 
Om die reden hebben wij besloten om in 2021 aan SPD voor de uitvoering van de Wsw de rijksbijdrage Wsw 
over te dragen tot een bedrag van € 2.084.000 en aanvullend daarop een gemeentelijke bijdrage in haar 
exploitatie te verstrekken tot een bedrag van € 218.850. Beide bedragen zijn opgenomen in de begroting 
2021 van de gemeente Dinkelland. 
Daarnaast hebben wij besloten op welke wijze de aanvullende rijksbijdrage Wsw 2020, een bedrag van € 
169.000 ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis, wordt aangewend. Uit de derde 
kwartaalrapportage blijkt dat SPD door de coronacrisis tot en met het derde kwartaal een nadelig financieel 
effect heeft ondervonden van € 156.400. Om die reden hebben wij besloten om een bedrag van van 
€ 156.400 als voorschot te betalen aan SPD vanwege de nadelige financiële effecten van de coronacrisis en 
het resterende bedrag van € 12.600 op een stelpost te zetten in afwachting van de definitieve jaarcijfers over 
2020 en dan te bepalen of er nog aanvullende compensatie nodig is. 
 
  

 



Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


