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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het bedrijfsplan 2022 van Stichting Participatie 
Noaberkracht (SPN). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten kennis te nemen van het bedrijfsplan 2022 van SPN en deze ter 
informatie aan te bieden aan de raad. 
 
Toelichting 
Op 31 augustus 2021 heeft het college SPN aangewezen als uitvoerder van de materiële werkgeverstaken 
in het kader van de Wsw. Voor de uitvoering van o.m. deze taken heeft SPN voor het jaar 2022 een 
bedrijfsplan opgesteld. In het bedrijfsplan beschrijft SPN hoe zij invulling gaat geven aan deze opdracht. 
Daarnaast beschrijft SPN hoe zij dit gaat organiseren en tot slot stelt SPN hiervoor een begroting op. De 
Raad van Toezicht van SPN heeft op 7 oktober 2021 ingestemd met het bedrijfsplan en de begroting. 
 
Uit het bedrijfsplan blijkt dat SPN in 2022 voor 79 Wsw'ers uit Dinkelland de werkgeverstaken uitvoert en aan 
24 mensen uit de brede doelgroep (Participatiewet en Wajong) een dienstverband biedt. Daarnaast biedt 
SPN nog begeleiding aan 4 Wsw'ers uit Dinkelland die zgn. begeleid werken i.c. in dienst zijn bij een 
werkgever met een loonkostensubsidie. 
 
Voor de uitvoering van deze taken heeft SPN een begroting opgesteld. Hieruit blijkt dat met het ontvangen 
van de rijksbijdrage Wsw in 2022 en de vergoeding van de kosten voor de uitvoering van de taken in het 
kader van de Pw er in 2022 een exploitatietekort resteert van ruim € 37.000. Dit is € 182.000 lager dan het 
begrote exploitatietekort van bijna € 219.000 in 2021. Dit wordt verklaard doordat de gemeente nu voor de 
uitvoering van beschut werk en de personeels- en salarisadministratie een dienstverleningsovereenkomst 
afsluit met de Nieuwe UitvoeringsOrganisatie (NUO) die door gemeente Almelo wordt opgericht voor de 
uitvoering van taken in het kader van de Wsw. In het verleden werd voor de uitvoering van deze taken 
rechtstreeks door SPD een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met SOWECO maar om niet in strijd te 
komen met aanbestedingsregels wordt nu rechtstreeks tussen gemeente en de NUO een 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van deze taken. Uiteraard ontvangt SPN ook 
geen vergoeding meer van de gemeente voor deze taken. 
 
Inmiddels is er een offerte van de NUO ontvangen voor de uitvoering van deze taken en deze worden 
begroot op € 125.000. Dit betekent dat het begrote exploitatietekort over 2022 uiteindelijk € 57.000 lager is 
dan over 2021. Dit wordt verklaard door een verhoging van de rijksbijdrage Wsw in 2022, een aangepast en 

 



kostendekkend tarief voor de uitvoering van Pw-taken en lagere overheadkosten door de samenwerking met 
de gemeente Tubbergen in SPN vanaf 1 oktober 2021. 
 
Voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken heeft SPN inmiddels een subsidieverzoek ingediend 
ter hoogte van € 2.007.102 (zijnde een bedrag van € 1.969.717 aan rijksbijdrage Wsw en een bijdrage van € 
37.385 in het exploitatietekort van SPN).  
 
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 plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


