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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 16 juli 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: beantwoording van 
de vragen van Lokaal Dinkelland met betrekking tot de ontwikkelingen bij Soweco 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: in te stemmen met de beantwoording van de vragen via een 
raadsbrief 
 
Toelichting 
De fractie van Lokaal Dinkelland heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Soweco ons college de 
volgende vragen gesteld, die wij op de volgende wijze beantwoorden: 
 
1.      Maakt het college zich geen zorgen over de wijze waarop er binnen Noaberkracht wordt 
gecommuniceerd. Het bericht omtrent Soweco was wel bekend bij het college in Tubbergen. Hoe kan het 
dan gebeuren dat dit niet het geval is in Dinkelland?  
 
Er wordt bestuurlijk, binnen de gemeenschappelijke regeling Soweco, al jaren gesproken over de toekomst 
van Soweco. Hiervan is ons college op de hoogte. De gemeente Dinkelland maakt geen deel uit van de 
gemeenschappelijk regeling en is als het om deze ontwikkelingen gaat volgend. 
  
2.      De gemeente Dinkelland is gezamenlijk met SPD verantwoordelijk voor de Dinkellandse werknemers 
van Soweco. Wat gaat het college doen aan de onrust onder de doelgroep nu Soweco misschien ophoudt te 
bestaan? 
 
Wij zijn met de medewerkers van de SPD in gesprek gegaan. Met de medewerkers is de afspraak gemaakt 
dat zij zeer regelmatig op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen bij Soweco, bij nieuws, maar 
ook als er geen nieuws beschikbaar is. Wij hebben geen invloed op artikelen die verschijnen in de media, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een raadsvergadering in een van de deelnemende gemeenten. Wij hebben 
ook geen invloed op de besluiten die binnen de gemeenschappelijke regeling Soweco genomen worden. Om 
die reden zal de leiding van de SPD, ook ongevraagd, de medewerkers informeren over ontwikkelingen en 
wat dit voor de medewerkers betekent. 
  
3.      We praten hier over een zeer kwetsbare groep die moeite kan hebben met veranderingen en hierin 
professioneel begeleid moet worden. Bent u op de hoogte van het feit dat de begeleiders en of 
vertegenwoordigers van deze groep niet ingelicht zijn door de gemeente? Waarom is dit contact niet gezocht? 

 



 

 

 
Wij beamen dat het hier om een kwetsbare groep gaat. Om die reden gaat de leiding van de SPD zorgvuldig 
met de begeleiding van deze groep om. Waar nodig wordt er door de SPD op individueel niveau met 
vertegenwoordigers gesproken. Zie verder het antwoord onder 2. 
  
4.      In de raad is ons mee gedeeld dat niemand zich zorgen hoeft te maken en dat er voor de medewerkers 
niet veel zal veranderen. Dit is natuurlijk ook wettelijk zo bepaald, behoud van werk en loon. Op welke wijze 
heeft het college de Dinkellands medewerkers van Soweco gerust weten te stellen? 
 
Zoals ook gemeld bij de beantwoording van vraag 2 zijn wij, na bekendwording van het nieuws, met de 
medewerkers in gesprek gegaan en hebben wij afspraken gemaakt over de wijze waarop de 
informatiebehoefte wordt ingevuld. Zoals al gesteld gaat de leiding van de SPD hier heel zorgvuldig mee om. 
  
5.      Wanneer loopt de inkoop termijn af bij Soweco af? 
 
Het contract tussen de SPD en Soweco loopt tot en met 2020. 
  
6.      Hoe denkt het college invulling te geven aan een eventuele aanbesteding en op welk tijdstip moet dit 
uitgezet worden in de markt? 

 
Op dit moment is een nieuwe aanbesteding nog niet aan de orde. Als het nodig is zullen wij actie 
ondernemen als de toekomst van Soweco duidelijk is, doch uiterlijk in de eerste helft van 2020 als de 
bestaande overeenkomst voor verlenging of herijking in aanmerking komt. 
  
7.      Het college heeft enige tijd geleden genoemd dat men bezig was met een andere vorm voor Beschut 
Binnen. Hoever is het College hiermee en hoe ziet de vormgeving er uit? 
 
Daar kunnen wij op dit moment geen duidelijkheid over geven. Wij nemen dit mee in de herpositionering van 
het thema participatie als onderdeel van het Maatschappelijke Effecten Plan Dinkelland. 
  
8.      Tot slot wethouder, zouden we graag mee genomen willen worden in uw plan van aanpak om zorg te 
dragen voor onze speciale doelgroep die we een warm hart toe dragen. 
 
Wij zullen uw raad nadrukkelijk betrekken (op daartoe logische momenten) bij de stappen die worden 
genomen. 
 
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 


