
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Dinkelland 
 
 
 
 
Zaaknummer 
157317 

Bijlagen 
5 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 1 december 2020, Raadsbrief 2020 nr. 86 

Verzenddatum 
2 december 2020 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over met welke gemeente wij vanaf 1 januari 2022 willen 
samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de 
uitvoering van de Participatiewet te gaan samenwerken met de gemeente Oldenzaal en daarover in gesprek 
te gaan met uw raad alvorens daar een definitief besluit over te nemen 
 
Toelichting 
Op het gebied van de Participatiewet (Pw) heeft de gemeente Dinkelland, samen met de gemeente 
Tubbergen, de gemeente Almelo d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst aangewezen als uitvoerder van 
de Pw . Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op 1 januari 2022. 
 
In het Uitvoeringsplan Sociaal Domein heeft de raad in actielijn 4 bepaald dat de gemeente een 
doorontwikkeling wil maken in de Pw. Eén van de onderdelen hierin is een onderzoek naar samenwerking bij 
de uitvoering van de Pw met andere gemeenten. Hiertoe heeft het college op 1 september 2020 een 
bestuursopdracht vastgesteld om onderzoek te doen naar samenwerking met Almelo en Oldenzaal. Dit 
onderzoek is uitgevoerd samen met de gemeente Tubbergen. 
 
Voor de toekomstige uitvoering van de Pw is een businesscase opgesteld dat als richting heeft gediend 
binnen dit onderzoek. Deze businesscase is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Het onderzoek is in 4 fasen uitgevoerd: 
1. In fase 1 is onderzocht wat de visie, missie en waarden van de gemeenten zijn bij de uitvoering van 

de Pw en, zelfs breder, de uitvoering in het brede sociaal domein . Het doel is om te bepalen of deze 

tussen de gemeenten overeenstemmen en of er sprake is van gedeelde waarden. 

2. In fase 2 is onderzocht in hoeverre het beleid van de gemeenten op het gebied van inkomen, re-

integratie en participatie en armoede overeenkomt met elkaar. 

3. In fase 3 is onderzocht, op basis van de uitkomsten van de eerste 2 fasen, hoe de toekomstige 

gezamenlijke uitvoering van de backoffice Pw van elk van de gemeenten eruit kan zien. 

4. In fase 4 tot slot is onderzocht welke kwaliteit de in fase 3 beschreven uitvoering zou kunnen 

opleveren en wat indicatief de kosten van deze uitvoering zijn. 

 

 



Uit het onderzoek dat is uitgevoerd ontstaat het volgende beeld: 
1. Op visie en beleidsniveau zijn er grote overeenkomsten tussen de gemeenten Almelo, Oldenzaal en 

Dinkelland. De gemeente Oldenzaal zet de accenten hierin, net zoals de gemeente Dinkelland, op 

vroegsignalering en preventie en de gemeente Almelo zet de accenten hierin meer op handhaving en 

verplichtingen. Daarnaast is de gemeente Oldenzaal, net zoals de gemeente Dinkelland, meer gericht 

op het leveren van maatwerk terwijl de gemeente Almelo meer kiest voor een doelgroepsgewijze 

benadering; 

2. Op takenniveau blijken de 3 gemeenten grote overeenkomsten te vertonen tussen uitvoering in de 

frontoffice en uitvoering in de backoffice; 

3. Tot slot blijkt dat een toekomstige gezamenlijke uitvoering van backofficetaken met zowel de 

gemeente Oldenzaal als de gemeente Almelo naar alle waarschijnlijkheid past binnen de bestaande 

financiële kaders van de gemeente Dinkelland. Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat het een eerste 

indicatief beeld betreft. 

 
Kijken we vanuit een breder perspectief naar een mogelijke samenwerking met één van de 2 gemeenten bij 
de uitvoering van de Participatiewet, dan moeten we daarbij ook in ogenschouw nemen dat een 
samenwerking met Oldenzaal past binnen het voornemen van het college om tot bredere samenwerking te 
komen in het verband van Noord Oost Twente. Daarnaast past de schaal van Oldenzaal beter bij de schaal 
van Dinkelland dan de schaal van Almelo dat doet. Hierbij wordt echter opgemerkt dat de gemeente Almelo 
in de afgelopen jaren naar volle tevredenheid uitvoering heeft gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst. 
 
Om die reden heeft het college een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering 
van de Pw, en met name de backoffice activiteiten, samenwerking te zoeken met de gemeente Oldenzaal en 
hierover in gesprek te gaan met uw raad zodat u nog van uw mening en gevoelens kan doen laten blijken 
t.a.v. dit besluit. In een bestuurlijk overleg met de gemeente Almelo in december is dit voorgenomen besluit 
van het college reeds toegelicht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering van de Pw, 
en met name de backoffice activiteiten, samenwerking te zoeken met de gemeente Oldenzaal. Hierover wil 
het college graag in gesprek gaan met de raad zodat de raad van zijn mening en gevoelens kan doen laten 
blijken t.a.v. dit besluit. 
 
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 plv. secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

G van Hofwegen 
 

J.G.J. Joosten 


