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Voorgesteld raadsbesluit
De raad wijst de gemeente Almelo aan de in het productenboek gevraagde werkzaamheden uit te voeren 
voor de gemeente Dinkelland conform de voorschriften uit de aanbestedingswet.

Samenvatting van het voorstel
Omdat de samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen per 1 januari 2021 
afloopt heeft het college besloten, onder de voorwaarde dat de raad een aanwijzingsbesluit hiertoe neemt, 
deze met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2022. In deze periode wordt verder onderzoek gedaan naar en een 
besluit genomen over het toekomstige uitvoeringsmodel Participatiewet, inclusief Wsw, vanaf 1 januari 2022.

Het komend jaar wordt uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst op basis van het in 2019 
vastgestelde productenboek 2.0. Conform de vereisten in de aanbestedingswet wordt de raad voorgesteld 
hiertoe een aanwijzingsbesluit te nemen.

Aanleiding voor het voorstel
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo voor de uitvoering van de Participatiewet, 
onderdeel Werk & Inkomen, loopt af op 1 januari 2021. Omdat college en raad in het Uitvoeringsplan Sociaal 
Domein hebben afgesproken om te onderzoeken op welke wijze we de uitvoering van de Participatiewet 
kunnen doorontwikkelen heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst met een jaar te 
verlengen tot 1 januari 2022. Voor de uitvoering daarvan is inmiddels het project Transformatie uitvoering 
Participatiewet gestart.

Voor de uitvoering van het project is een opdracht opgesteld. In deze opdracht wordt uitgegaan van een 
uitwerking langs 2 sporen: het spoor Wsw en het spoor Participatiewet. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat de 
keuzes hierin in samenhang worden bezien. Dit doet het college omdat de gemeente ook de ambitie heeft 
om, waar dat mogelijk is, bij de uitvoering van de Participatiewet samen te werken met de gemeente 
Tubbergen. Hierdoor hebben beide sporen een verschillende snelheid. Het college van Tubbergen heeft nl. 
op 5 mei 2020 het besluit genomen, onder voorwaarde dat de raad goedkeuring geeft hiervoor, om Soweco 
per 1 januari 2021 op te heffen en dat betekent dat de gemeente Tubbergen op die datum de lokale 
uitvoering van de Wsw moet hebben ingericht.
 
Met de gemeente Almelo heeft het college evenals de gemeente Tubbergen dat heeft, ondertussen een 
concept-afspraak gemaakt om de samenwerking op het gebied van de Participatiewet te verlengen tot 1 
januari 2022. Het college heeft, onder de voorwaarde dat de raad hiertoe een aanwijzingsbesluit neemt, op 2 
juni 2020 besloten de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo tot 1 januari 2022 te 
verlengen.

Tot slot, op basis van de aanbestedingswet is stilzwijgende verlenging niet meer mogelijk. Een uitbesteding 
van taken aan een andere gemeente moet nu geschieden via een aanwijzingsbesluit of via een 
openbare aanbesteding. Gezien de beperkte periode van verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 
wordt de raad voorgesteld zijn aanwijzingsbesluit ter zake te verlengen tot 1 januari 2022.

Beoogd resultaat van het voorstel
Met dit besluit wil het college continuïteit in de uitvoering van de Participatiewet, onderdeel Werk & Inkomen, 
realiseren terwijl het komend jaar verder onderzoek wordt gedaan naar en een besluit genomen over de 
toekomstige uitvoering van de Participatiewet, incl. Wsw, vanaf 1 januari 2022.

Argumentatie
Met het Uitvoeringsplan Sociaal Domein en het onderdeel Transformatie uitvoering Participatiewet wil het 
college een uitvoering van de Participatiewet, incl. Wsw, bereiken die in samenhang is met de overige taken 



van de gemeente in het sociaal domein en die toekomstbestendig is. Dit werkt het college langs 2 sporen uit: 
het spoor Wsw en het spoor Participatiewet waarin we de keuzes hierin steeds in samenhang bezien.

In het spoor Wsw onderzoekt het college op dit moment 4 scenario’s voor de toekomstige uitvoering van de 
Wsw. Dit doet het college omdat in de Wsw met de invoering van de Participatiewet geen nieuwe instroom 
meer mogelijk is. Met de onontkoombare uitstroom uit de Wsw wordt de basis voor de stichting Participatie 
Dinkelland, de uitvoerder van de Wsw voor de gemeente Dinkelland, steeds smaller. De uitkomsten van dit 
onderzoek zal het college in september ter kennis brengen van de raad en de eventuele gevolgen daarvan 
met de raad bespreken.

In het spoor Participatiewet ziet het college ook een aantal mogelijke scenario’s. Deze zijn verwerkt in het 
bijgaande document Transformatie uitvoering Participatiewet. Voor de uitvoering van de Participatiewet in de 
toekomst worden hierin 2 scenario’s geschetst:
1.    Uitvoering door Noaberkracht
2.    Uitvoering in samenwerking met andere gemeenten

Het college heeft besloten om hierin voor een hybride uitvoering te kiezen. De activiteiten met directe 
klantcontacten worden georganiseerd vanuit Noaberkracht. Hierin wordt dan nauw aangesloten bij de 
ontwikkeling van één toegang tot het sociaal domein zoals dat inmiddels al in gang is gezet door 
Noaberkracht. Voor de meer backoffice-achtige taken is besloten samenwerking te zoeken met een andere 
gemeente. Omdat de gemeente steeds intensiever en op meer terreinen samenwerking zoekt en vindt in het 
verband van Noord Oost Twente is besloten om de eerste verkennende gesprekken hiertoe te voeren met de 
gemeente Oldenzaal. Verder is besloten om te onderzoeken of de gemeente Tubbergen ook deel wil nemen 
aan deze gesprekken.

Deze verkenning wil het college uiterlijk 1 oktober 2020 afronden zodat ruim voor 1 januari 2021 een besluit 
genomen kan worden over de uitvoering van de Participatiewet vanaf 1 januari 2022 en op tijd, indien de 
gemeente tot samenwerking komt met een andere gemeente dan Almelo, de samenwerkingsovereenkomst 
met de gemeente Almelo beëindigt kan worden per 1 januari 2022.

Inzake de samenwerkingsovereenkomst met Almelo die nu verlengd wordt tot 1 januari 2022, onder de 
voorwaarde dat de raad daartoe een aanwijzingsbesluit neemt, heeft het college met de gemeente Almelo 
afgesproken dat de gemeente, uiteraard in goed overleg met de gemeente Almelo, alvast onderdelen van 
het productenboek naar zich toe kan halen die passen binnen de toekomstige uitvoering van de 
Participatiewet zoals beschreven in het bijgaande document Transformatie uitvoering Participatiewet. Dit kan 
dus leiden tot aanpassingen in het productenboek 2.0 dat aan de basis ligt van de verlengde 
samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente kan niet zomaar de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo verlengen. Op 
grond van de aanbestedingswet dient de uitbesteding van deze taken openbaar aanbesteed te worden. Er 
bestaat echter ook de mogelijkheid om de gemeente Almelo aan te wijzen als uitvoerder van de 
gemeentelijke taken in het kader van de Participatiewet. Gezien de beperkte periode waarmee het college 
de samenwerkingsovereenkomst wil verlengen, tot 1 januari 2022, wordt de raad voorgesteld om met een 
aanwijzingsbesluit de gemeente Almelo aan te wijzen als uitvoerder van de Participatiewet voor de 
gemeente Dinkelland.

Externe communicatie
n.v.t.

Financiele paragraaf
Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen vindt plaats 
binnen de kaders van de meerjarenbegroting.

Uitvoering
Op korte termijn wordt een afspraak gepland tussen de portefeuillehouders van Oldenzaal en Dinkelland als 
een startbijeenkomst van de verkenning tot samenwerking op het gebied van de Participatiewet.

Evaluatie
nvt



Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Ook de gemeente Tubbergen wil de samenwerkingsovereenkomst verlengen tot 1 januari 2022. Zij zal de 
raad later dit jaar vragen daartoe een aanwijzingsbesluit te nemen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 29 juni 2020
Nummer: 12 B 
Onderwerp: verlenging samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020, nr. 12 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 16 juni 2020;

Gelet op artikel 108 en 147 Gemeentewet; artikel 1.1 jo. 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 en artikel 2 lid 1 
jo. 11 Richtlijn 2014/24/EU.

besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


