
Kosten samenwerkingsvarianten gemeente Dinkelland 

1. Samenwerkingsvariant gemeente Oldenzaal 

Frontoffice  
Functie Aantal uitkerings-

dossiers 11-2020 
Norm caseload per 
fte 

Aantal 
fte 

Kosten 
per fte 

Kosten in 
€ 

Consulent Pw Werk 182 60 3,0 73.900 221.700 

  

Consulent Pw Inkomen 182 170 1,1 73.900 81.290 

  

Juridisch medewerker 82.100  0,25 82.100 20.525 

Werkplekinrichting 4,35 6.000 26.100 

Subtotaal: kosten frontoffice Noaberkracht/Één Toegang 349.615 

Backoffice 
Uitvoering Oldenzaal 128.492 

  

ICT 33.600 

Subtotaal: kosten backoffice Oldenzaal 162.092 

  

Totaal kosten uitvoering Pw 511.707 

  

In meerjarenbegroting Noaberkracht 563.833 

Saldo 52.126 

 

2. Samenwerkingsvariant gemeente Almelo 

Frontoffice  
Functie Aantal uitkerings-

dossiers 11-2020 
Norm caseload per 
fte 

Aantal 
fte 

Kosten 
per fte 

Kosten in 
€ 

Consulent Pw Werk 182 60 3,0 73.900 221.700 

  

Consulent Pw Inkomen 182 170 1,1 73.900 81.290 

  

Juridisch medewerker 82.100  0,25 82.100 20.525 

Werkplekinrichting 4,35 6.000 26.100 

Subtotaal: kosten frontoffice Noaberkracht/Één Toegang 349.615 

Backoffice 
Uitvoering Almelo 110.388 

  

ICT 34.475 

  

Interne controle 8.073 

Subtotaal: kosten backoffice Almelo 152.936 

  

Totaal kosten uitvoering Pw 502.551 

  

In meerjarenbegroting Noaberkracht 563.833 

Saldo 61.282 

 

 

  



Toelichting 

In de bovenstaande tabellen zijn de uitvoeringskosten opgenomen voor de beide 

samenwerkingsvarianten. In elk van de 2 tabellen zijn de totale uitvoeringskosten opgenomen voor 

de uitvoering van de Participatiewet die gebaseerd is op de businesscase die als bijlage bij de B&W-

nota is gevoegd. 

 

De kosten van de frontoffice zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de uitvoering van 

frontoffice-activiteiten. Hiervoor wordt 4,35 fte in dienst genomen die hun werkzaamheden 

uitvoeren vanuit Één Toegang en zoveel als mogelijk geïntegreerd met de activiteiten in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.  

De hierbij gehanteerde normen zijn algemeen aanvaarde normen in het land waarbij we verder 

rekening hebben gehouden met het aantal uitkeringsdossiers in november 2020. Daarnaast hebben 

we voor de kosten rekening gehouden met schaal 9 cao Gemeenten voor de functies consulent Werk 

en consulent Inkomen en schaal 10 cao Gemeenten voor de functie Juridisch medewerker. 

 

De kosten van de backoffice zijn de kosten die door de gemeente Oldenzaal (tabel 1) of de gemeente 

Almelo (tabel 2) in rekening worden gebracht voor de uitvoering van de backoffice-activiteiten. 

Hieruit blijkt dat de kosten van de uitvoering van de backoffice-activiteiten door de gemeente Almelo 

ongeveer € 9.000 lager zijn dan uitvoering door de gemeente Oldenzaal. Hierbij past de kanttekening 

dat het op dit moment nog een eerste indicatief kostenoverzicht betreft die nog beïnvloed kan 

worden door de definitieve keuzes die straks gemaakt worden in de implementatiefase. 

 

 

 


