
 

 

 
 

 

 

 

 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN LOKAAL DINKELLAND EX ART. 35 REGLEMENT VAN ORDE 
d.d. 11 juni 2019 
 
 
Onderwerp:  Soweco 
 
 
Naar aanleiding van de beantwoording op de schriftelijke vragen dd omtrent het besluit van Soweco en de 
informatie hierover die de wethouder tijdens de raadsvergadering dd   aan de raad heeft verstrekt heeft de 
fractie Lokaal Dinkelland een aantal vragen .  
 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft de volgende vragen aan het college: 
 

1. Maakt het college zich geen zorgen over de wijze waarop er binnen Noaberkracht wordt 
gecommuniceerd. Het bericht omtrent Soweco was wel bekend bij het college in Tubbergen. Hoe 
kan het dan gebeuren dat dit niet het geval is in Dinkelland? 
 

2. De gemeente Dinkelland is gezamenlijk met SPD verantwoordelijk voor de Dinkellandse  
werknemers van Soweco. Wat gaat het college doen aan de onrust onder de doelgroep nu Soweco 
misschien ophoudt te bestaan ?  
 

3. We praten hier over een zeer kwetsbare groep die moeite kan hebben met veranderingen en hierin 
professioneel begeleid moet worden. Bent u op de hoogte van het feit dat de begeleiders en of 
vertegenwoordigers van deze groep niet ingelicht  zijn  door de gemeente ? Waarom is dit contact 
niet gezocht? 
 

4. In de raad is ons mee gedeeld dat niemand zich zorgen hoeft te maken en dat er voor de 
medewerkers niet veel zal veranderen. Dit is natuurlijk ook wettelijk zo bepaald, behoud van werk 
en loon. Op welke wijze heeft het college de Dinkellands medewerkers van Soweco gerust weten te 
stellen ? 
 

5. Wanneer loopt de inkoop termijn af bij Soweco af ? 
 

6. Hoe denkt het college invulling te geven aan een eventuele aanbesteding en op welk tijdstip moet 
dit uitgezet worden in de markt ? 
 

7. Het college heeft enige tijd geleden genoemd dat men bezig was met een andere vorm voor 
Beschut Binnen. Hoever is het College hiermee en hoe ziet de vormgeving er uit ?  
 

8. Tot slot wethouder, zouden we graag mee genomen willen worden in uw plan van aanpak om zorg 
te dragen voor onze speciale doelgroep die we een warm hart toe dragen. 
 

 
We zien graag uw beantwoording tegemoet 
 
Fractie Lokaal Dinkelland: Stephanie Vrijkorte 


