
                                                                                                                               

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland houdende 

bepalingen over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Aanwijzingsbesluit uitvoering 

Wsw Stichting Participatie Noaberkracht gemeente Dinkelland 2021) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, 

overwegende dat: 

 de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening tot 1 oktober 2021 ten behoeve van 

het college werden uitgevoerd door de Stichting Participatie Dinkelland; 

 de gemeenten Dinkelland en Tubbergen per 1 oktober 2021 een stichting hebben opgericht met 

als doel het exclusief (doen) uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet 

ten behoeve van de gemeenten, welke stichting is genaamd Stichting Participatie Noaberkracht; 

 het college op grond van artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening de 

bevoegdheid heeft om een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te wijzen voor de uitvoering van 

deze wet; 

 het college vanaf 1 oktober 2021 Stichting Participatie Noaberkracht aanwijst voor de uitvoering 

van bepaalde taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en 

ter financiering hiervan Stichting Participatie Noaberkracht jaarlijks op aanvraag een subsidie 

verstrekt. 

Besluit tot aanwijzing 

Het college wijst hierbij Stichting Participatie Noaberkracht aan voor de uitvoering van de taken 

en/of werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening ten behoeve van inwoners 

van de gemeente Dinkelland, zoals vastgelegd in Bijlage 1 die aan dit aanwijzingsbesluit is gehecht, 

een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden en/of bepalingen. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. gemeente: de gemeente Dinkelland 

c. Stichting NUO: Stichting NUO, gevestigd te Almelo; 

d. Stichting Participatie Noaberkracht:  Stichting Participatie Noaberkracht, gevestigd te Denekamp 

met KvK-nr. 58659404; 

e. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.  

Artikel 2 Aanwijzing Stichting Participatie Noaberkracht 

1. Het college wijst Stichting Participatie Noaberkracht als privaatrechtelijke rechtspersoon aan 

voor de feitelijke uitvoering van de taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wsw zoals 

vastgelegd in Bijlage 1 die integraal en onlosmakelijk deel uitmaakt van dit aanwijzingsbesluit; 

2. Het college draagt de uitvoering van de Wsw op aan Stichting Participatie Noaberkracht als 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wsw, voor zover die uitvoering niet is opgedragen aan Stichting 

NUO. 

3. Het college is en blijft voor mensen met een Wsw-dienstbetrekking de (formele) werkgever, 

hetgeen inhoudt dat deze mensen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de gemeente 

Dinkelland. Het college blijft daarmee onverkort verantwoordelijk voor mensen met een Wsw-

dienstbetrekking. 

 



                                                                                                                               

 

Artikel 3 Subsidie 

1. Uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar verzoekt Stichting Participatie Noaberkracht voor het daarop 

volgende kalenderjaar, onder overlegging van haar bedrijfsplan inclusief begroting, aan het 

college om toekenning van een subsidie voor de uitvoering van de taken en/of werkzaamheden, 

zoals beschreven in Bijlage 1. 

2. Uiterlijk op 1 november van datzelfde kalenderjaar neemt het college een besluit over de 

subsidieaanvraag.  

3. In de subsidiebeschikking wordt in ieder geval bepaald dat Stichting Participatie Noaberkracht 

zich moet houden aan de regels die in de Wsw en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten zijn 

gesteld. 

4. In de subsidiebeschikking staan voorts afspraken over onder meer de financiering, 

informatieverstrekking en de overige rechten en plichten van de partijen bij de subsidie. 

Artikel 4 Aanwenden financiële middelen 

Stichting Participatie Noaberkracht wendt de door het college in het kader van de Wsw aan Stichting 

Participatie Noaberkracht ter beschikking te stellen financiële middelen uitsluitend aan om de Wsw 

uit te voeren. 

Artikel 5 Wijziging, verval en intrekking 

1. Het college is bevoegd de inhoud van dit aanwijzingsbesluit te wijzigen. 

2. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit in elk geval wanneer wijzigingen in wet- of regelgeving 

dit noodzakelijk maken. 

3. Het college overlegt met Stichting Participatie Noaberkracht over wijzigingen van dit besluit en 

de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

4. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en kan door een besluit van het college worden 

ingetrokken. De intrekking gaat slechts in op 1 januari van een kalenderjaar en niet eerder dan 

twaalf maanden nadat het besluit tot intrekking is bekendgemaakt. 

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin dit besluit niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college, na het 

bestuur van Stichting Participatie Noaberkracht gehoord te hebben.  

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021 

Artikel 8 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting Participatie 

Noaberkracht gemeente Dinkelland 2021 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen d.d. ?? 

augustus 2021 

De secretaris,      de voorzitter, 

                                         

G. van Hofwegen    J.G.J. Joosten 


