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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de aanwijzing per 1 oktober 2021 van Stichting
Participatie Noaberkracht als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening voor de gemeente Dinkelland
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met het aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting
Participatie Noaberkracht gemeente Dinkelland 2021 en intrekking van het aanwijzingsbesluit Stichting
DinkellandWerkt! 2014.
Toelichting
Op 15 december 2020 heeft het college besloten om samen met de gemeente Tubbergen een stichting op te
richten voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (Pw).
De gemeente heeft uitvoering van deze taken op dit moment ondergebracht bij Stichting Participatie
Dinkelland (SPD) en op 15 december 2020 heeft het college tevens besloten om in samenspraak met het
bestuur en raad van toezicht van SPD de juridische structuur van SPD zodanig aan te passen dat zowel de
gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen, zonder daarbij in strijd te komen met de
Aanbestedingswet, deze stichting kan aanwijzen als uitvoerder van de Wsw en de Pw.
Omdat de gemeente Tubbergen het materieel werkgeverschap van de Wsw op dit moment nog heeft
ondergebracht bij Soweco NV en Soweco NV, zoals gepland, per 1 oktober 2021 zijn activiteiten staakt en in
financiële liquidatie gaat, zal de gemeente Tubbergen de nieuwe en gezamenlijke stichting, Stichting
Participatie Noaberkracht (SPN), per 1 oktober 2021 aanwijzen als uitvoerder van de Wsw. Daarnaast zal de
gemeente Tubbergen, zoals de gemeente Dinkelland dat ook heeft, een dienstverleningsovereenkomst
afsluiten met SPN voor de uitvoering van beschut werk in het kader van de Pw en regievoering op inwoners
met een indicatie voor het doelgroepenregister (de zgn. garantiebanen).
Om deze reden heeft het college besloten om ook per 1 oktober 2021 de SPN aan te wijzen als uitvoerder
van de Wsw en per dezelfde datum de aanwijzing in te trekken van de SPD, als rechtsopvolger van Stichting
DinkellandWerkt, als uitvoerder van de Wsw.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de Wsw'ers die werkzaam zijn bij SPD omdat deze wijzigingen
alleen op "papier" plaatsvinden.

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.
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