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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de dienstverleningsovereenkomst met stichting NUO, 
handelend onder de naam Ontplooj, vanaf 1 oktober 2021 en over de aanwijzing per dezelfde datum van 
stichting NUO als uitvoerder van bepaalde taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening en 
Participatiewet 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst met stichting 
NUO, handelend onder de naam Ontplooj, voor een periode van vijf jaar vanaf 1 oktober 2021 en de 
stichting aan te wijzen als uitvoerder van bepaalde taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening 
en de Participatiewet. 
 
Toelichting 
De gemeente Dinkelland heeft het materieel werkgeverschap Wsw belegd bij SPN. Door SPN was de 
uitvoering van beschut werk Wsw en Pw en de salarisadministratie uitbesteed aan SOWECO NV. 
 
Per 1 oktober 2021 heeft SOWECO NV, vanwege de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling 
SOWECO, haar activiteiten gestaakt. Voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wsw en de Pw zijn 
gesprekken gevoerd met stichting NUO, handelend onder de naam Ontplooj, die de gemeente Almelo voor 
o.m. deze taken heeft opgericht. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende dienstverleningsovereenkomst 
tussen de gemeente en stichting NUO voor deze taken. Om niet in strijd te komen met de Aanbestedingswet 
moet deze dienstverleningsovereenkomst tot stand komen tussen gemeente en NUO en niet, zoals tot 1 
oktober 2021 het geval was, tussen SPN en SOWECO NV. 
 
Omdat pas op 24 december 2021 de tarieven voor dienstverlening van stichting NUO in 2021 en 2022 
bekend zijn geworden heeft het college pas nu in kunnen stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 
per 1 oktober 2021. 
De uitvoering van de aan stichting NUO opgedragen taken wordt in 2021 begroot op € 43.000. Dit heeft 
betrekking op de periode vanaf 1 oktober 2021, de datum dat stichting NUO haar activiteiten heeft gestart, 
tot 1 januari 2022. Dit bedrag wordt doorbelast naar SPN omdat deze voor het gehele jaar 2022 een 
subsidie heeft ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. 
De uitvoering van de aan stichting NUO opgedragen taken wordt in 2022 begroot op € 122.000. 
 
Om niet in strijd te komen met de Aanbestedingswet is het verder noodzakelijk dat de gemeente stichting 
NUO aanwijst als uitvoerder van een aantal taken op het gebied van de Wsw en de Pw. Daarvoor heeft het 

 



college besloten het bijgaande aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee stichting NUO aangewezen wordt 
als uitvoerder van een aantal taken op het gebied van de Wsw en de Pw. 
 
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 


