
 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Tubbergen houdende bepalingen over de uitvoering van 

de Participatiewet (Aanwijzingsbesluit uitvoering Participatiewet gemeente Tubbergen 2021) 

 

 

De raad van de gemeente Tubbergen, overwegende dat: 

• het college op grond van artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet de bevoegdheid heeft om 
een bestuursorgaan aan te wijzen voor de uitvoering van deze wet; 

• de gemeente Almelo een bestuursorgaan is zoals bedoeld in de wet; 

 
gelet op artikel 7, vierde lid van de Participatiewet; besluit : 

vast te stellen het 

 
Besluit van de raad van de gemeente Tubbergen houdende bepalingen over de uitvoering van 
de Participatiewet (Aanwijzingsbesluit uitvoering Participatiewet gemeente Tubbergen 2021) 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Dit besluit verstaat onder: 

a. college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. gemeente: de gemeente Tubbergen; 

c. Almelo: de gemeente Almelo met als doel het feitelijk uitvoeren van de Pw op het gebied van 
inkomen (uitkeringen voor levensonderhoud en minimabeleid) en op het gebied van arbeid (en 
activiteiten die deelname aan arbeid mogelijk maken); 

d. Pw: de Participatiewet 

Artikel 2 Aanwijzing gemeente Almelo 
1. De raad wijst Almelo als bestuursorgaan aan: 

a. voor de feitelijke uitvoering van de Pw. 
2. Het college draagt aan Almelo alle bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering 

van de werkzaamheden voor de taken, zoals vermeld in het eerste lid. 

3. Waar in dit besluit een artikel van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing is verklaard, treden in dat artikel in de plaats 
van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester, de 
gemeente Almelo. 

 
 

Artikel 3 Samenwerkingsovereenkomst 

1. Het college en Almelo gaan een overeenkomst aan over de samenwerking en de 
dienstverlening, waaronder de uitvoering van de Pw en eventueel aanvullende 
dienstverlening. 

2. In de samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval bepaald dat Almelo zich 
moet houden aan de regels die in de Pw en de daarop geënte uitvoeringsbesluiten 
zijn gesteld. 

3. In de samenwerkingsovereenkomst staan voorts afspraken over onder meer de 
onderlinge verdeling van taken, de verdeling van bevoegdheden, de financiering, 
informatieverstrekking en de overige rechten en plichten van de partijen bij de 
dienstverleningsovereenkomst. 

 

 
Artikel 4 Aanwenden financiële middelen 

Almelo wendt de door de gemeente in het kader van de Pw aan Almelo ter beschikking te 
stellen financiële middelen uitsluitend aan om de Pw en de samenwerkingsovereenkomst 
uit te voeren. 

 
 

 



 

 

Artikel 5 Wijziging, verval en intrekking 

1. De raad kan dit besluit wijzigen als wijzigingen in wet- of regelgeving dit noodzakelijk 
maken. Het college overlegt met Almelo over wijzigingen van dit besluit en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor de samenwerkingsovereenkomst, als bedoeld in artikel 3. 
Voor inwerkingtreding van een wijziging wordt in overleg een termijn vastgesteld en zo 
nodig een overgangsregeling. 

2. Als de samenwerkingsovereenkomst, als bedoeld in artikel 3, niet tot stand komt of 
beëindigd wordt, vervalt dit besluit. 

3. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en kan door een besluit van de raad worden 
ingetrokken, met in achtneming van een periode van 6 maanden en tegen de datum 31 
december van enig kalenderjaar. Bij intrekking van dit besluit eindigt de 
samenwerkingsovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, van rechtswege. 

 

 
Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden 

Bij omstandigheden waarin dit besluit niet voorziet, treedt het college met Almelo in overleg. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. 
 

Artikel 8 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitvoering Pw gemeente Tubbergen 
2021. 

 

Aldus besloten op …  ……………….. 2020. 
 

Het college van burgemeester en 
wethouders, de burgemeester, de secretaris, 


