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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de wijze waarop wij vanaf 1 januari 2022 onze 
samenwerking in het kader van de Participatiewet met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal vorm willen 
geven. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om per 1 januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst voor de 
uitvoering van de backofficetake Participatiewet (Pw) af te sluiten met de gemeente Oldenzaal. 
Daarnaast hebben we besloten om in het komende jaar onze samenwerking verder uit te werken zodat 
vanaf 1 januari 2023 een gelijkwaardige samenwerking ontstaat met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal 
middels horizontale samenwerking of de netwerkconstructie. 
 
Toelichting 
In december 2020 heeft het college een besluit genomen over samenwerking in het kader van de 
Participatiewet met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal en toen opdracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de vorm waarin deze samenwerking gaat plaatsvinden. 
In januari 2021 is daarvoor door de 3 gemeenten een onderzoek gedaan naar de vorm van de 
samenwerking straks. Uit het onderzoek blijkt dat er 4 mogelijke vormen van samenwerking worden 
onderkent, nl. 
1. De dienstverleningsovereenkomst; 

2. De horizontale samenwerking; 

3. De netwerkconstructie (of centrumgemeente), en 

4. De zelfstandige organisatie. 

Voor elk van deze 4 vormen zijn de voor- en nadelen uitgewerkt en is beoordeeld wat de impact is op 
politiek-bestuurlijk niveau, op organisatieniveau en op procesniveau. Dit overzicht is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. Dit is nog een impactanalyse "hoog over" en straks bij de verdere uitwerking zullen we een 
impactanalyse op procesniveau uitvoeren waardoor een scherper beeld ontstaat op de haalbaarheid en de 
risico's. 
 
Hieruit blijkt dat de dienstverleningsovereenkomst de meest lichte vorm van samenwerking is en de 
zelfstandige organisatie de meest verregaande vorm van samenwerking is. Tevens blijkt hieruit dat de 
horizontale samenwerking en de netwerkconstructie inhoudelijk heel dicht tegen elkaar aan liggen en dat het 
verschil vooral ontstaat in de wijze waarop de samenwerking tot stand komt en juridisch geregeld wordt. De 
horizontale samenwerking komt tot stand middels een overeenkomst en de netwerkconstructie is gebaseerd 
op de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 8 lid 4). 

 



 
In de nota Vorm samenwerking gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen, eveneens als bijlage bij 
deze brief gevoegd, waarin nader ingegaan wordt op de uitkomsten van het onderzoek is eerst onderzocht 
welke samenwerking de 3 gemeenten nastreven. Uit de besluiten van de 3 colleges in december 2020 kan 
afgeleid worden dat zij een gelijkwaardige samenwerking nastreven bij de uitvoering van de Participatiewet. 
Dit wordt geplaatst binnen de toenemende samenwerking in projecten en op thema’s in het verband Noord 
Oost Twente. Daarnaast vanuit de onderkenning dat er grote overeenkomsten zijn tussen de 3 gemeenten 
op visie- en beleidsniveau. Het gaat om een gelijkwaardige samenwerking tussen de 3 gemeenten. 
 
In de nota wordt vervolgens een afweging gemaakt op de 4 samenwerkingsvormen. Er wordt geconcludeerd 
dat de dienstverleningsovereenkomst feitelijk geen samenwerking is en dat de zelfstandige organisatie op dit 
moment, gezien de ervaringen van de 3 gemeenten hiermee, politiek-bestuurlijk een stap te ver is. 
Vervolgens wordt geconcludeerd dat, gezien de besluiten van de 3 colleges in december 2020, de 
horizontale samenwerking of de netwerkconstructie het best passend is bij de samenwerking die de 3 
gemeenten nastreven. 
 
Om tot horizontale samenwerking of de netwerkconstructie te komen dient op voorhand duidelijk te zijn welk 
belang de 3 gemeenten nastreven met de samenwerking en welke doelen zij daarmee willen bereiken. 
Daarnaast moet een besluit genomen worden over welke van de 3 gemeenten uitvoering gaat geven aan de 
gezamenlijke backoffice. Dit vergt dus bestuurlijke afstemming en besluitvorming daarover. 
 
De bestuurlijke afstemming vraagt tijd en energie die we tegelijkertijd ook nodig hebben om niet alleen de 
gezamenlijke backoffice vorm en inhoud te geven maar ook onze frontofficetaken. Dit geldt eveneens voor 
de gemeente Dinkelland. Om die reden wordt voorgesteld een tussenstap te maken in de samenwerking. In 
het komende jaar werken we de voorwaarden voor horizontale samenwerking of de netwerkconstructie 
verder met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal uit zodat deze per 1 januari 2023 tot stand kan komen. 
Per 1 januari 2022 sluiten we voor de uitvoering van de backofficetaken een dienstverleningsovereenkomst 
voor de duur van één jaar af met de gemeente Oldenzaal. Hierdoor kunnen we ons volledig richten op de 
migratie van onze administratie Pw van de gemeente Almelo naar de gemeente Oldenzaal en de inrichting 
van onze frontoffice, samen met de gemeente Dinkelland, in Noaberkracht. Onder de backofficetaken 
verstaan we het betalen van de uitkering, het registeren en muteren van de gegevens die nodig zijn om de 
uitkering te betalen en het archiveren van deze gegevens. 
 
In ons vorig onderzoek al is gebleken dat de uitvoering van onze backofficetaken door de gemeente 
Oldenzaal begroot is op € 124.000 per jaar. Omdat deze opdracht valt onder sociale en andere specifieke 
diensten (CPV code 75310000-2 Uitkeringsdiensten) geldt hiervoor een Europese aanbestedingsdrempel 
van € 750.000 en kan er, zonder in strijd te komen met Europese aanbestedingsregels en conform het 
inkoopbeleid Noaberkracht, voor 1 jaar een dienstverleningsovereenkomst afgesloten worden met de 
gemeente Oldenzaal. 
 
Gelijktijdig daarmee gaan we samen met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal het belang vaststellen dat 
wij nastreven met onze samenwerking en de doelen die we hiermee willen bereiken zodat per 1 januari 2023 
de horizontale samenwerking of de netwerkconstructie tot stand gebracht kan worden. Hierin zullen onze 
leidende principes 
1. Samenlevingsgericht besturen en werken 

2. Kwaliteit bestuur en organisatie 

3. Financiën op orde 

het kader zijn waarbinnen die samenwerking vorm en inhoud moet krijgen. Het daadwerkelijk tot stand 
brengen van deze gelijkwaardige samenwerking vormt geen onderdeel van de nu voorliggende 
bestuursopdracht c.q. besluitvorming. 
Deze bestuursopdracht is als bijlage bij deze nota gevoegd. 
 
Tot slot ontstaat nog het perspectief dat we kunnen gaan onderzoeken of we met de gemeenten Dinkelland 
en Oldenzaal ook nog op andere gebieden tot samenwerking kunnen komen, bijv. bij de uitvoering van 
backofficetaken Wmo en Jeugdwet. Dit vraagt echter een nieuwe afweging en besluitvorming hierover. 
 
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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Bestuursopdracht 1 

 
Opdrachtomschrijving 

 

Probleem/uitdaging 

 

 

 

 

De context 

Op het gebied van de Pw hebben de gemeenten Dinkelland en Tubbergen de  

gemeente Almelo d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst aangewezen als 

uitvoerder van de Pw. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op 1 januari 

2022. Verder voert de Stichting Participatie Dinkelland (SPD) de Wsw, het beschut 

werken Pw en de garantiebanen uit voor de gemeente Dinkelland. Op dit moment 

voert Soweco nog de Wsw uit voor de gemeente Tubbergen maar de 6 raden van 

de Soweco-gemeenten hebben besloten tot opheffing van Soweco. Inmiddels zijn 

vanaf 1 januari jl. alle Wsw’ers in dienst gekomen bij hun subsidiegemeente. Tot slot 

voert Soweco op dit moment nog de re-integratie uit in het kader van de Pw voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de toekomstige uitvoering 

van de Pw hebben beide gemeenten inmiddels een businesscase opgesteld dat als 

richting dient binnen dit onderzoek. 

 

De gemeente Oldenzaal voert alle onderdelen van de Pw en Wsw zelfstandig uit in 

een gemeentelijke afdeling. Onderdelen van de Wsw, o.m. beschut werk, zijn 

uitbesteed aan Larcom te Ommen. 

 

Omdat de 3 gemeenten op steeds meer gebieden samenwerken in het verband 

Noord Oost Twente hebben ze in 2020 onderzocht of ze kunnen samenwerken in de 

uitvoering van de Pw en dan met name de meer backoffice-achtige activiteiten zoals 

de uitkeringsadministratie, bezwaar en beroep, handhaving en terugvordering en 

verhaal. 

 

Op basis van dit onderzoek hebben de 3 colleges in december 2020 besloten om 

vanaf 1 januari 2022 te gaan samenwerken bij de uitvoering van de Pw. 

 

Situatie nu 

In december 2020 hebben de colleges het besluit genomen over het voornemen  om 

met elkaar te gaan samenwerken bij de uitvoering van de Pw  waarna in januari 

2021 een onderzoek is gedaan naar de vorm van de samenwerking. Uitgangspunt is 

dat de 3 gemeenten willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat er 4 mogelijke vormen van samenwerking zijn: 

1. De dienstverleningsovereenkomst 

2. Horizontale samenwerking 

3. Centrumgemeente 

4. Zelfstandige organisatie 

 

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de dienstverleningsovereenkomst 

geen recht doet aan de wil van de 3 gemeenten om tot gelijkwaardige 

samenwerking te komen en dat de horizontale samenwerking en de 

centrumgemeente op dit moment het meest tegemoetkomen aan die wil. Voor beide 

samenwerkingsvormen is het echter noodzakelijk om gezamenlijk te bepalen welke 

doelen de 3 gemeenten willen bereiken met hun samenwerking.  

 

Gezien de uitdaging die de 3 gemeenten voor zich zien, het inrichten van een 

gezamenlijk backoffice, de beoordeling van de impact hiervan op de frontoffice-

activiteiten van de gemeente Oldenzaal en de volledige inrichting van de frontoffice-

activiteiten in Noaberkracht, is besloten, als 1e fase van de samenwerking, om voor 

het jaar 2022 een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met elkaar voor de 
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uitvoering van de backoffice-activiteiten van de 3 gemeenten bij de gemeente 

Oldenzaal. Daarnaast, als 2e fase van de samenwerking, in de loop van 2021 te 

komen tot een aantal gezamenlijke doelstellingen die aan de basis liggen van een 

gelijkwaardige samenwerking van de 3 gemeenten vanaf 2023. 

 

Deze bestuursopdracht richt zich op de realisatie van de fasen 1 en 2 zoals hiervoor 

beschreven. 

  

Doelstelling  

 

 

Het realiseren van een gezamenlijke backoffice van de 3 gemeenten per 1 januari 

2022 zodat vanaf deze datum op een tijdige en rechtmatige wijze uitvoering 

gegeven kan worden aan de Participatiewet voor de 3 gemeenten. Hiervoor sluiten 

we een dienstverleningsovereenkomst af per 1 januari 2022 en onderzoeken we in 

de loop van 2021, op basis van de 4 samenwerkingsscenario’s zoals beschreven in 

het onderzoek van januari 2021, op welke wijze we vanaf 1 januari 2023 kunnen 

komen tot samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. 

Daarnaast het inrichten van een frontoffice per 1 januari 2022 voor de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen die op een zodanige wijze is aangesloten op de 

gezamenlijke backoffice van de 3 gemeenten dat op een tijdige en rechtmatige wijze 

uitvoering wordt gegeven aan de Participatiewet. 

 

Resultaat Na afronding van deze opdracht kan voor alle 3 gemeenten vanaf 1 januari 2022 op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst op een tijdige en rechtmatige wijze 

uitvoering worden gegeven aan de Participatiewet en kan op basis van onderzoek 

gekozen worden voor een samenwerkingsvorm vanaf 1 januari 2023. 

 

Plan van aanpak 

 

 

De 3 gemeenten willen samenwerken bij de uitvoering van backoffice-activiteiten in 

het kader van de Participatiewet. Omdat de gemeente Oldenzaal op dit moment 

volledig zelfstandig uitvoering geeft aan de Participatiewet, lijkt het in de lijn te liggen 

dat de backoffice-activiteiten vanaf 1 januari 2022 voor de 3 gemeenten uitgevoerd 

worden door de gemeente Oldenzaal. Daarbij moet de gemeente Oldenzaal 

beoordelen wat de impact daarvan is op de frontoffice-activiteiten van de gemeente 

en moeten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in Noaberkracht de frontoffice-

activiteiten, omdat deze op dit moment nog uitgevoerd worden door de gemeente 

Almelo, volledig inrichten. 

 

Hiervoor richten we een gezamenlijke projectorganisatie met een stuurgroep die 

gevormd wordt door de directies van de gemeente Oldenzaal en Noaberkracht. 

Ondanks het feit dat de gezamenlijkheid van deze opdracht alleen zit in het 

vormgeven van een gezamenlijke backoffice, kiezen we toch voor een gezamenlijke 

projectorganisatie omdat het natuurlijk wel van belang is dat de frontoffice-

activiteiten op een goede wijze aangesloten blijven (in het geval van Oldenzaal) en 

raken (in het geval van Dinkelland en Tubbergen). 

 

Daarbij richten we een projectgroep in die uitvoering gaat geven aan de 

noodzakelijke activiteiten voor enerzijds de inrichting van de gezamenlijke backoffice 

en anderzijds de inrichting van de frontoffice in Noaberkracht en de beoordeling van 

de impact op de frontoffice van de gemeente Oldenzaal. 

Om die reden richten we vanuit de projectorganisatie 2 werkgroepen in: 

1. De werkgroep Backoffice, en 

2. De werkgroep Frontoffice. 

 

In de projectgroep houden we verbinding tussen wat er in de werkgroep Backoffice 

gebeurd en in de werkgroep Frontoffice om te voorkomen dat de aansluiting tussen 

backoffice-activiteiten en frontoffice-activiteiten verloren gaat of onvoldoende tot 
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stand komt. In de projectgroep zijn om die reden de projectleiders van beide 

werkgroepen vertegenwoordigd. 

 

In de werkgroep backoffice is, vanwege het feit dat de uitvoering van de backoffice 

belegd wordt bij de gemeente Oldenzaal, de gemeente Oldenzaal leidend en in de 

werkgroep Frontoffice is, vanwege het feit dat Noaberkracht nog een volledige 

frontoffice moet inrichten, Noaberkracht leidend. 

 

In de onderstaande begroting hebben we voor de duidelijkheid dit ook op deze wijze 

verwerkt. 

 

Voor de uitvoering van deze opdracht zien we de volgende stappen: 

1. Uitvoeren impactanalyse 

Als eerste stap gaan we een analyse maken van de impact van deze 

samenwerking voor de gemeente Oldenzaal en Noaberkracht. Hiervoor voeren 

we een zgn. PIOFACH-analyse uit om een scherp beeld te krijgen op de 

gevolgen van de samenwerking in de backoffice en inrichting van de frontoffice 

bij Noaberkracht. 

Gereed: 15 maart 2021 

 

2. Opstellen inrichtingsplan 

Op basis van de impactanalyse stellen we een inrichtingsplan op dat bestaat uit 

2 delen: 

a. Inrichting backoffice, en 

b. Inrichting frontoffice. 

 

In het onderdeel backoffice richten we ons vooral op het overbrengen van de 

administratie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen van Almelo naar 

Oldenzaal en wat er voor nodig is om dat te doen en vanaf 1 januari 2022 ook 

uit te voeren. 

 

In het onderdeel frontoffice beschrijven we enerzijds, als deze nodig zijn, welke 

aanpassingen er moeten plaatsvinden in de frontoffice-activiteiten van de 

gemeente Oldenzaal en anderzijds op welke wijze we de frontoffice-activiteiten 

van Noaberkracht gaan inrichten en wat daarvoor nodig is op het gebied van 

o.m. processen, personeel, ICT en huisvesting.  

Gereed: 15 april 2021 

 

3. Opstellen en uitvoeren implementatieplan 

In het implementatieplan beschrijven we voor zowel de backoffice- als de 

frontoffice-activiteiten welke stappen en activiteiten we moeten ondernemen om 

vanaf 1 januari 2022 voor alle 3 gemeenten tot een doel- en rechtmatige 

uitvoering te komen van de Pw. Het gaat hierin o.m. om: 

 Beschrijving van processen; 

 Inrichting van systemen 

 Aanname en scholing van personeel 

Gereed: 1 december 2021 

Starten: 1 januari 2022 

 

4. Uitwerken gelijkwaardige samenwerking 

De uiteindelijke wil van de 3 gemeenten is om per 1 januari 2023 tot een 

gelijkwaardige samenwerking te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 3 

gemeenten gezamenlijk formuleren welke doelen zij willen bereiken met deze 
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samenwerking. Dit willen we in 2021 vast laten stellen waarna besluitvorming 

kan plaatsvinden over de vorm van de samenwerking vanaf 1 januari 2023. 

Gereed: 1 januari 2022 

 

Vooruitlopend op deze 4 stappoen gaan we in overleg met de gemeente Almelo om 

zorg te dragen voor een goede en tijdige migratie van de administratie van de 

gemeenten Dinkelland en Tubbergen naar Oldenzaal. Daarnaast dragen we zorg 

voor de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst tussen de 3 

gemeenten voor het jaar 2022. 

 

Afbakening  Deze opdracht richt zich op het realiseren van de samenwerking bij de uitvoering 

van de Pw, het voorbereiden van de voorwaarden daarvoor en besluitvorming 

hierover. Deze opdracht richt zich niet op het onderzoeken naar bredere 

samenwerking in het sociaal domein. 

 

Effecten en risico’s 

 

 

Het beoogde effect van deze opdracht is dat vanaf 1 januari 2022 op een doel- en 

rechtmatige wijze uitvoering wordt gegeven aan de Pw voor de 3 gemeenten en dat 

daarnaast duidelijkheid komt over de wijze van samenwerking vanaf 1 januari 2023. 

Het grootste risico tijdens deze opdracht is dat medewerkers onvoldoende tijd 

beschikbaar hebben om een bijdrage te leveren. Bij optreden van dit risico wordt er 

geëscaleerd naar de ambtelijke leiding van de 3 gemeenten.  

Randvoorwaarden 

en kwaliteitseisen 

 

 

Voor het uitvoeren van het onderzoek moet binnen elke fase de benodigde en 

gekwalificeerde menskracht beschikbaar zijn. 

Communicatie  

 
Fasering op hoofdlijnen 
 
Mijlpaal/ Proces Wie Startdatum Opleverdatum Opmerkingen 

Impactanalyse   15-3-2021  

Inrichtingsplan 

 Backoffice 

 Frontoffice 

   

 15-4-2021 

 15-4-2021 

 

Implementatie   1-1-2022  

Gelijkwaardige 
samenwerking 

  1-1-2022  

     

     

     

     

     

 
Begroting 
 
Projectgroep 

 

Fase Uren Kosten in € Kosten 

 Noaberkracht Oldenzaal Noaberkracht Oldenzaal 
Impactanalyse 80 80 5.600,00 5.600,00  

 
 

 
 
22.000,00 

Inrichtingsplan 20 20 1.400,00 1.400,00 

Implementatie 150 150 10.500,00 10.500,00 

Gelijkwaardige samenwerking 50 50 3.500,00 3.500,00 

Projectleiding – 200 uur 

Totaal 300 300 21.000,00 21.000,00 22.000,00 
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Werkgroep Backoffice 
 

Fase Uren Kosten in € Kosten 

 Noaberkracht Oldenzaal Noaberkracht Oldenzaal 
Inrichtingsplan 80 100 5.600,00 7.000,00  

 
44.000,00 

Implementatie 160 480 11.200,00 33.600,00 

Projectleiding – 400 uur 

Totaal 240 580 16.800,00 40.600,00 44.000,00 

 
Werkgroep Frontoffice 
 

Fase Uren Kosten in € Kosten 

 Noaberkracht Oldenzaal Noaberkracht Oldenzaal 
Inrichtingsplan 100 60 7.000,00 4.200,00  

 
44.000,00 

Implementatie 480 120 33.600,00 8,400,00 

Projectleiding – 400 uur 

Totaal 580 180 40.600,00 12.600,00 44.000,00 

 

Overige projectkosten 

 
 Kosten in € 

Juridische en advieskosten 10.000 

Aanpassing ICT 25.000 

Tijdelijke ondersteuning uitvoering 15.000 

P.m. 10.000 

Totaal 60.000 

 
Samenvattend geeft dit de volgende totaalbegroting met een toerekening van kosten naar Noaberkracht 
en Oldenzaal. Een aantal kosten kunnen direct toegerekend worden en een aantal kosten zijn verdeeld 
op basis van een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners van de 3 gemeenten. Hiervoor is het 
aantal inwoners in 2020 gehanteerd: 

 Dinkelland 26.470 

 Oldenzaal 31.832 

 Tubbergen 21.279 

In de onderstaande totaalbegroting is aangegeven bij welke kosten de verdeelsleutel is gehanteerd. 

 

Type Kosten totaal Verdeelsleutel Noaberkracht Oldenzaal 

Projectgroep 

Projectleiding 22.000 Ja 13. 200 8.800 

Personele inzet 42.000 Nee 21.000 21.000 

     

Werkgroep Backoffice 

Projectleiding 44.000 Ja 26.400 17.600 

Personele inzet 57.400 Ja 41.100 16.300 

     

Werkgroep Frontoffice 

Projectleiding 44.000 Nee 44.000 0 

Personele inzet 53.200 Nee 40.600 12.600 

     

Overige projectkosten 60.000 Ja 36.000 24.000 

Totaal 222.300 100. 300 
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Vorm samenwerking gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen 
 

Inleiding 
In december 2020 hebben de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen besloten om per 1 januari 

2022 samen te gaan werken bij de uitvoering van de Participatiewet (Pw) en met name samen te gaan 

werken bij de uitvoering van de backofficetaken in het kader van de Pw. Dit besluit is genomen op basis 

van een onderzoek in de maanden daarvoor en het besluit van de colleges is in januari 2021 besproken 

met de raden van Dinkelland en Tubbergen. Hierin zijn geen bezwaren geuit tegen een samenwerking 

tussen de 3 gemeenten. 

 

In december 2020 hebben de 3 colleges weliswaar een besluit genomen over samenwerking maar is 

geen besluit genomen over de vorm waarin deze samenwerking gaat plaatsvinden. In januari 2021 is 

daarom door de 3 gemeenten een onderzoek gedaan naar de vorm van de samenwerking straks. De 

uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het bijgaande overzicht en daarin zijn 4 mogelijke vormen van 

samenwerking uitgewerkt: 

1. De dienstverleningsovereenkomst; 

2. De horizontale samenwerking; 

3. De netwerkconstructie (of centrumgemeente), en 

4. De zelfstandige organisatie. 

 

Hierna gaan we nader in op deze uitwerking, de betekenis van elk van de 4 vormen voor de gewilde 

samenwerking en tot slot een advies over de vorm van samenwerking in de toekomst. 

 

De 4 vormen van samenwerking 
Uit het onderzoek blijkt dat er 4 mogelijke vormen van samenwerking worden onderkent. Voor elk van 

deze 4 vormen zijn de voor- en nadelen uitgewerkt en is beoordeeld wat de impact is op politiek-

bestuurlijk niveau, op organisatieniveau en op procesniveau. Hieruit blijkt dat de 

dienstverleningsovereenkomst de meest lichte vorm van samenwerking is en de zelfstandige organisatie 

de meest verregaande vorm van samenwerking is. Tevens blijkt hieruit dat de horizontale samenwerking 

en de netwerkconstructie inhoudelijk heel dicht tegen elkaar aan liggen en dat het verschil vooral 

ontstaat in de wijze waarop de samenwerking tot stand komt en juridisch geregeld wordt. De 

horizontale samenwerking komt tot stand middels een overeenkomst en de netwerkconstructie is 

gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 8 lid 4). 

 

Alvorens in te gaan op de betekenis van elk van de 4 vormen voor de gewilde samenwerking, is het zaak 

dat het voor elk van de 3 gemeenten duidelijk is welke samenwerking zij nastreven. Uit de besluiten van 

de 3 colleges in december 2020 kan afgeleid worden dat zij samenwerking nastreven bij de uitvoering 

van de Participatiewet. Dit wordt geplaatst in een toenemende samenwerking in projecten en op 

thema’s in het verband Noord Oost Twente. Daarnaast is in het onderzoek ook heel nadrukkelijk 

onderzocht waar op visie- en beleidsniveau overeenkomsten en verschillen zijn tussen de 3 gemeenten. 

Met name op hierop is in het onderzoek geconstateerd dat er grote overeenkomsten zijn tussen de 3 

gemeenten. 
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Wat betekent dit nu voor de 4 vormen van samenwerking? Uit het onderzoek blijkt dat het kwestieus is 

of de dienstverleningsovereenkomst ook de samenwerking is die de 3 gemeenten nastreven. Feitelijk is 

er meer sprake van een klant-leveranciersverhouding dan van werkelijke samenwerking. 

 

Aan de andere kant is de zelfstandige organisatie de meest verregaande vorm van samenwerking. De 3 

gemeenten richten in dat geval een nieuwe organisatie op en brengen daarin de taken onder waarin zij 

willen samenwerken. Het is echter de vraag of de 3 gemeenten, en dan vooral politiek-bestuurlijk, deze 

stap willen zetten.  

 

Blijft over de tussenvormen horizontale samenwerking en netwerkconstructie. Beide vormen hebben 

met elkaar gemeen dat de 3 gemeenten op voorhand duidelijk moeten hebben welk belang zij 

nastreven met de samenwerking en welke doelen zij daarmee willen bereiken. Hierin komt dus 

nadrukkelijk, en anders dan bij de dienstverleningsovereenkomst, de samenwerkingsgedachte naar 

voren en tegelijkertijd is het niet nodig om hiervoor een nieuwe en zelfstandige organisatie op te richten 

omdat één van de 3 gemeenten belast kan worden met de taak waarin de 3 gemeenten willen 

samenwerken. Daarnaast moeten we ook constateren dat deze vormen van samenwerking in ieder 

geval, omdat er sprake moet zijn van een gezamenlijk belang en gemeenschappelijke doelen, 

bestuurlijke afstemming vragen alvorens deze vorm van samenwerking tot stand kan komen. 

 

Conclusies en advies 
Uit het vorenstaande blijkt dat de horizontale samenwerking en de netwerkconstructie het best passen 

bij de samenwerking die de 3 gemeenten nastreven. De vraag die vervolgens ontstaat is of deze vorm 

van samenwerking voor 1 januari 2022 ook tot stand gebracht kan worden. Zoals aangegeven dient voor 

deze vormen van samenwerking op voorhand duidelijkheid te bestaan welk belang de 3 gemeenten 

nastreven met de samenwerking en welke doelen zij daarmee willen bereiken. Daarnaast moet een 

besluit genomen worden over welke gemeente uitvoering gaat geven aan de gezamenlijke backoffice. 

Dit vraagt in ieder geval bestuurlijke afstemming tussen de 3 gemeenten en besluitvorming daarover.  

 

Hangende deze afstemming en besluitvorming kunnen niet alle noodzakelijke activiteiten ontplooit 

worden die nodig zijn om vanaf 1 januari 2022, met name voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, 

een ongestoorde uitvoering van de Participatiewet te kunnen garanderen. De gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen moeten nl. hun administratie Participatiewet migreren van de gemeente Almelo naar de 

nieuwe plaats waar uitvoering gegeven gaat worden aan de uitvoering van de backoffice-activiteiten 

voor de 3 gemeenten. Daarnaast moeten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen voor 1 januari 2022 

ook hun volledige frontoffice-activiteiten in het kader van de Participatiewet nog inrichten. 

 

Om die reden wordt geadviseerd om een tussenstap in de uiteindelijke samenwerking te maken. Het 

advies is om te streven naar horizontale samenwerking of de netwerkconstructie maar deze niet per 1 

januari 2022 tot stand te laten komen maar per 1 januari 2023. Per 1 januari 2022 sluiten de gemeenten  
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Dinkelland en Tubbergen voor de uitvoering van hun backoffice een dienstverleningsovereenkomst af 

met de gemeente Oldenzaal. Daardoor kan er volledig gefocust worden op de migratie van de 

administratie van Dinkelland en Tubbergen van Almelo naar Oldenzaal en kunnen Dinkelland en 

Tubbergen gelijktijdig hun frontoffice Pw inrichten in Noaberkracht. 

Hierbij wordt opgemerkt dat op de totstandkoming van een dienstverleningsovereenkomst de 

Aanbestedingswet van toepassing is. In het eerste onderzoek is al onderzoek gedaan naar de kosten van 

de uitvoering van de backoffice Pw door de gemeente Oldenzaal voor de gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen. Hieruit blijkt dat de kosten van uitvoering voor de gemeente Dinkelland begroot worden op 

€ 162.000 per jaar en voor de gemeente Tubbergen op € 124.000 per jaar. Omdat deze opdracht valt 

onder sociale en andere specifieke diensten (CPV code 75310000-2 Uitkeringsdiensten) geldt hiervoor 

een Europese aanbestedingsdrempel van € 750.000 en kan er, zonder in strijd te komen met Europese 

aanbestedingsregels en conform het inkoopbeleid Noaberkracht, voor 1 jaar een 

dienstverleningsovereenkomst afgesloten worden tussen Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal. 

 

Gelijktijdig daarmee kan een traject gestart worden waarmee de 3 gemeenten tot overeenstemming 

komen over het belang dat zij nastreven met de samenwerking en de doelen die zij daarmee willen 

bereiken zodat per 1 januari 2023 de horizontale samenwerking of de netwerkconstructie tot stand 

gebracht kan worden. 

 

 

 
 

 

 

 

Advies 

Besluit voor een gelijkwaardige samenwerking bij de uitvoering van de Participatiewet van de 3  

gemeenten tot horizontale samenwerking of de netwerkconstructie. Besluit daarbij dat deze  

samenwerking per 1 januari 2023 tot stand moet komen en dat, als overgang daarnaartoe, per 1 januari  

2022 de 3 gemeenten met elkaar een dienstverleningsovereenkomst afsluiten voor de uitvoering Pw  

voor de 3 gemeenten door de gemeente Oldenzaal. 

Geef daarnaast opdracht om in 2021 de voorwaarden voor horizontale samenwerking of de  

netwerkconstructie verder uit te werken zodat een gelijkwaardige samenwerking per 1 januari 2023 ook 

daadwerkelijk tot stand gebracht kan worden.       



Vormen van samenwerking Dinkelland/Oldenzaal/Tubbergen 
 

 Voordelen Nadelen Politiek/bestuurlijke impact Organisatorische impact Procesimpact 

Dienstverleningsovereenkomst 
Een dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst 
waarin wordt vastgelegd dat een bedrijf (de dienstverlener) 
zich ertoe verbindt een dienst te verlenen aan de 
contractspartij. In de overeenkomst tot het verlenen van 
een dienst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de 
dienst in kwestie wordt aangeboden aan de klant. De 
dienstverlener ontvangt een vergoeding voor het verlenen 
van zijn dienst. De dienst dient te voldoen aan de 
bepalingen als opgenomen in de overeenkomst. 
 
In de dienstverleningsovereenkomst wordt onder andere 
opgenomen een omschrijving van de bij de overeenkomst 
betrokken partijen, een beschrijving van relevante 
administratieve aspecten, een beschrijving van de te 
leveren diensten, afspraken omtrent de levering van de 
diensten, afspraken omtrent intellectuele 
eigendomsrechten, commerciële garantiebepalingen, de 
responsetijd en probleemherstel. Op basis van de 
dienstverleningsovereenkomst wordt duidelijk welke dienst, 
van welk kwaliteitsniveau er op welk moment, tegen welke 
prijs verleend wordt. De hoogte van de kosten die 
verbonden zijn aan de dienst worden vastgelegd, hetgeen 
afhangt van het soort diensten en de invulling daarvan. 

1. Zakelijke overeenkomst 
2. Er hoeft geen aparte organisatie 

opgericht te worden 
3. Vraagt politieke borging maar 

uitvoering is een ambtelijke 
aangelegenheid 

4. Qua uitvoering snel te regelen 
 

1. Aandacht accountant en marktpartijen 
vanwege aanbestedingsaspecten 

2. Zelfde uitvoeringsaspecten (deels) als bij 
andere samenwerkingsvormen 

3. Vergt aanbestedingsprocedure 
4. Bent gebonden aan uitkomst 

aanbestedingsprocedure 
5. Aan de voorkant moet je weten hoe het 

georganiseerd moet worden 
6. Minder mogelijkheden om sturing te 

geven tijdens de looptijd van de 
overeenkomst 

7. Minder geschikt om synergie- en 
efficiencyvoordelen te behalen. De DVO 
is geen samenwerking 

8. Publiek regelen wat publiek moet.  

De colleges hebben in 2020 besloten tot 
samenwerking. De 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) is 
feitelijk geen vorm van samenwerking maar 
een set aan zakelijke afspraken om diensten 
te verlenen. Er komt een 
klant/leveranciersverhouding tot stand. 
 
Een dienstverleningsovereenkomst is 
onderworpen aan het aanbestedingsrecht. 
Dat betekent dat de opdracht tot uitvoering 
niet zomaar gegund kan worden aan een 
andere partij c.q. gemeente. Gezien het 
bedrag dat voor de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen gemoeid is met de jaarlijkse 
uitvoering van de backoffice-taken en de 
gebruikelijke minimale duur van zo’n 
overeenkomst (5 jaar), is er sprake van een 
Europese aanbesteding. Dat betekent dat 
ook andere partijen zich in kunnen schrijven 
op deze aanbesteding en zelfs dat tot 
gunning overgegaan moet worden aan een 
andere partij waartoe de 3 colleges in 202 
hebben besloten. 

Gezien het feit dat de gemeente Oldenzaal 
op dit moment zelfstandig en volledig 
uitvoering geeft aan de Pw, is het de meest 
logische keuze om de gemeente Oldenzaal 
aan te wijzen als dienstverlener. Hiermee is 
de organisatorische impact van de DVO voor 
de gemeente Oldenzaal beperkt c.q. 
minimaal. Er wordt aangesloten op de wijze 
waarop de gemeente Oldenzaal op dit 
moment de uitvoering van de Pw heeft 
georganiseerd en ingericht. 
 
De organisatorische impact betr. de 
backoffice-activiteiten is voor Noaberkracht 
ook beperkt c.q. minimaal. Omdat de 
gemeente Almelo op dit moment de Pw 
volledig uitvoert voor Noaberkracht (c.q. 
Dinkelland en Tubbergen) gaat het wat 
betreft de backoffice-activiteiten vooral om 
een overdracht van administratieve gegevens 
van Almelo naar Oldenzaal. 
 
De frontoffice-activiteiten hebben voor 
Noaberkracht wel een flinke organisatorische 
impact (maar dat geldt feitelijk voor elk van 
de 4 samenwerkingsscenario’s). De 
frontoffice voor uitvoering Pw moet volledig 
ingericht worden voor Noaberkracht (wordt 
op dit moment ook uitgevoerd door de 
gemeente Almelo). Daarbij willen we deze 
activiteiten organiseren in samenhang met 
de overige gemeentelijke taken in het sociaal 
domein. Om dit te realiseren willen we deze 
taken integreren in één Toegang c.q. de 
Schakel. Daarnaast geeft dit ook 
inrichtingsvraagstukken op het gebied van  
bedrijfsvoering, o.m. personeel, ICT-
ondersteuning, financiën en huisvesting (de 
PIOFACH-taken). Na het besluit over de vorm 
van samenwerking zal voor elk van de 
PIOFACH-taken een impactanalyse worden 
uitgevoerd, uitgewerkt worden in een 
inrichtingsplan en tot slot een 
implementatietraject worden vastgesteld. 

De procesimpact van de DVO is voor 
de gemeente Oldenzaal als 
dienstverlener beperkt c.q. 
minimaal. Bij de uitvoering van de 
DVO wordt aangesloten op de 
backofficeprocessen van de 
gemeente Oldenzaal. Daardoor heeft 
de DVO ook geen impact op de 
frontofficeprocessen van de 
gemeente Oldenzaal. 
 
De DVO heeft, zolang het gaat om 
backoffice-activiteiten Pw, geen 
impact op de backofficeprocessen 
van Noaberkracht. Deze worden op 
dit moment nog uitgevoerd bij de 
gemeente Almelo en deze 
activiteiten moeten dan ingepast 
worden in bestaande 
backofficeprocessen van de 
gemeente Oldenzaal. 
 
De frontoffice-activiteiten hebben 
wel een forse impact op de 
processen van Noaberkracht. Er 
moeten processen ingericht worden 
voor instroom, doorstroom en 
uitstroom en daarnaast vraagt het 
inrichting en aanpassing van 
processen die samenhangen met de 
PIOFACH-taken. Daarnaast moeten 
de processen afgestemd worden met 
de overige processen in het sociaal 
domein omdat we taken in het kader 
van de Pw willen afstemmen met de 
overige gemeentelijke taken in het 
sociaal domein en deze willen 
integreren in één toegang c.q. de 
Schakel. 

      



Vormen van samenwerking Dinkelland/Oldenzaal/Tubbergen 
 

 Voordelen Nadelen Politiek/bestuurlijke impact Organisatorische impact Procesimpact 

Horizontale samenwerking 
Aanbestedende diensten kunnen besluiten hun taken van 
algemeen belang gezamenlijk in een 
samenwerkingsverband te verrichten zonder dat daarbij 
sprake is van een bepaalde rechtsvorm. Deze vorm van 
publiek-publieke samenwerking wordt aangeduid als 
horizontale samenwerking. Onder voorwaarden kunnen 
samenwerkende aanbestedende diensten de bepalingen in 
de Aanbestedingswet 2012 buiten toepassing laten voor 
overheidsopdrachten die uitsluitend tussen de betrokken 
aanbestedende diensten worden gegund. De 3 cumulatieve 
voorwaarden daarvoor zijn: 
1. de opdracht dient te voorzien in of uitvoering te geven 

aan de samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten om te bewerkstelligen dat de 
openbare diensten die zij moeten uitvoeren, worden 
verleend met het oog op de verwezenlijking van hun 
gemeenschappelijke doelstellingen en; 

2. de invulling van die samenwerking dient uitsluitend te 
berusten op overwegingen in verband met het 
openbaar belang en; 

3. de deelnemende aanbestedende diensten dienen op 
de open markt niet meer dan 20% van de onder die 
samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening 
te nemen. 

1. Geen aanbesteding (onder 
voorwaarden) 

2. Je committeert je op voorhand aan een 
aantal gemeenschappelijke doelen 

3. Meer sturingsmogelijkheden op 
uitvoering tijdens samenwerking 

4. Meer geschikt om synergie- en 
efficiencyvoordelen te behalen. Basis is 
gelijkwaardigheid 

5. Verminderde kwetsbaarheid in 
uitvoering. Continuïteit naar inwoners 
meer gewaarborgd 

6. Herkenbaarheid en identiteit beter 
geborgd 

7. Vooral ambtelijke samenwerking. Wel 
bestuurlijke borging. 

1. Minder lokale vrijheid om uitvoering 
vorm te geven 

2. Governance goed afstemmen 
(financieel, organisatorisch, privacy) 

3. Beleidsafstemming 
4. Op voorhand heel nadrukkelijk de 

samenwerking formuleren (vanwege 
aanbestedingsapecten).  

De colleges hebben besloten tot 
samenwerking. Voor deze vorm van 
samenwerking is ook daadwerkelijke 
samenwerking nodig. Dit vraagt om het 
formuleren van gemeenschappelijke 
doelstellingen die de samenwerkende 
gemeenten willen bereiken met deze 
samenwerking en het contract moet een 
gemeenschappelijk doel dienen, namelijk de 
gezamenlijke uitvoering van dezelfde taak. 
 
Dit vraagt in de voorbereiding hier naartoe 
afstemming op politiek/bestuurlijk niveau 
om overeenstemming te hebben tussen de 
3 gemeenten over de doelen die we willen 
bereiken met deze samenwerking. 

Gezien het feit dat de gemeente Oldenzaal 
op dit moment zelfstandig en volledig 
uitvoering geeft aan de Pw, is het de meest 
logische keuze om de gemeente Oldenzaal 
aan te wijzen als uitvoerder van de taken 
waarin we willen samenwerken. 
 
De organisatorische impact betr. de 
backoffice-activiteiten is in dat geval voor 
Oldenzaal en Noaberkracht beperkt c.q. 
minimaal. Omdat de gemeente Almelo op dit 
moment de Pw volledig uitvoert voor 
Noaberkracht (c.q. Dinkelland en Tubbergen) 
gaat het wat betreft de backoffice-
activiteiten vooral om een overdracht van 
administratieve gegevens van Almelo naar 
Oldenzaal. 
 
In het geval Noaberkracht aangewezen wordt 
als uitvoerder van de taken waarin we willen 
samenwerken, dan wordt de 
organisatorische impact voor zowel 
Oldenzaal als Noaberkracht fors. In het geval 
van Oldenzaal gaat het in eerste instantie om 
een ontvlechting van deze taken uit een  
bestaande  werkorganisatie en verhuizing 
daarvan naar Noaberkracht. Voor 
Noaberkracht is een invlechting noodzakelijk 
van deze taken in de organisatie en 
mogelijkerwijze aanpassing van een 
bestaande werkorganisatie. 
 
Voor de organisatorische impact bij 
Noaberkracht van de frontoffice-activiteiten 
geldt hetzelfde als beschreven bij de 
dienstverleningsovereenkomst. 

In het geval de gemeente Oldenzaal 
aangewezen wordt als uitvoerder 
van de taken waarin we willen 
samenwerken, is de procesimpact 
van deze vorm van samenwerking 
redelijk beperkt. Er moet beoordeeld 
worden of de gezamenlijk 
geformuleerde doelstellingen 
gevolgen hebben voor de bestaande 
procesinrichting en zo nodig moeten 
evt. aanpassingen worden 
doorgevoerd. In dit geval is de 
procesimpact voor Noaberkracht 
beperkt c.q. minimaal omdat het wat 
betreft deze activiteiten gaat om een 
overdracht van administratieve 
gegevens van Almelo naar Oldenzaal. 
 
In het geval Noaberkracht wordt 
aangewezen als uitvoerder van de 
taken waarin we willen 
samenwerken, dan is de 
procesimpact voor zowel Oldenzaal 
als Noaberkracht fors. In Oldenzaal 
moeten processen worden 
ontvlochten en achterblijvende 
processen mogelijk opnieuw worden 
ingericht of worden aangepast. 
Daarnaast worden in dat geval ook 
de frontofficeprocessen van 
Oldenzaal geraakt en moet 
onderzocht worden in hoeverre deze 
processen aanpassing c.q. 
herinrichting nodig hebben. Tot slot 
vraagt het een herijking van de 
processen die samenhangen met de 
PIOFACH-taken.  
 
In Noaberkracht moeten volledig 
nieuwe processen worden ingericht 
om de backofficetaken uit te voeren 
voor de samenwerkende 
gemeenten. Daarnaast moeten ook 
de processen ingericht worden voor 
de frontoffice-activiteiten. Er moeten 
processen ingericht worden voor 
instroom, doorstroom en uitstroom 
en daarnaast vraagt het inrichting en 
aanpassing van processen die 
samenhangen met de PIOFACH-
taken. Tot slot moeten de processen 
afgestemd worden met de overige 
processen in het sociaal domein 
omdat we taken in het kader van de 
Pw willen afstemmen met de overige 
gemeentelijke taken in het sociaal 
domein en deze willen integreren in 
één toegang c.q. de Schakel. 

      



Vormen van samenwerking Dinkelland/Oldenzaal/Tubbergen 
 

 Voordelen Nadelen Politiek/bestuurlijke impact Organisatorische impact Procesimpact 

Netwerkconstructie/centrumgemeente 
Kenmerkend voor de netwerkconstructie is dat één 
organisatie belast is met de uitvoering van een specifieke 
taak voor alle deelnemers, terwijl geen nieuwe organisatie 
wordt opgericht. Een deelnemer voert taken uit voor één of 
meerdere andere. Soms voeren ook meerdere deelnemers 
bepaalde taken uit voor de anderen, of voert zelfs elke 
deelnemer een taak uit voor alle anderen. Om op basis van 
deze uitzondering aanbestedingsvrij te kunnen 
samenwerken moet voldaan zijn aan 
de cumulatieve Hamburg-criteria: 
1. de samenwerking ziet uitsluitend op taken van algemeen 

belang in de betekenis van openbaar belang, die alle 
betrokken partijen hebben; 

2. de samenwerking berust louter op overwegingen van 
openbaar belang; 

3. de samenwerking is een echte samenwerking met 
wederzijdse rechten en verplichtingen en niet slechts 
uitvoering voor de een door de ander; 

4. de samenwerkingspartners behalen met uitvoering van 
de betreffende taken voor derden die niet aan de 
samenwerking deelnemen niet meer dan 10% van de 
omzet van die activiteiten; 

5. slechts reële kosten worden vergoed; en 
6. er nemen geen private partijen deel, noch worden 

private partijen begunstigd door de samenwerking. 

1. Geen aanbesteding  
2. Je committeert je op voorhand aan een 

aantal gemeenschappelijke doelen 
3. Meer sturingsmogelijkheden op 

uitvoering tijdens samenwerking 
4. Meer geschikt om synergie- en 

efficiencyvoordelen te behalen. Basis is 
gelijkwaardigheid 

5. Verminderde kwetsbaarheid in 
uitvoering. Continuïteit naar inwoners 
meer gewaarborgd 

6. Herkenbaarheid en identiteit beter 
geborgd 

7. Politieke legitimatie en in voortbestaan 
minder afhankelijk van politieke 
voorkeuren 

8. Organisatorische continuïteit  

1. Bepaling centrumgemeente. 
2. Mogelijke personele consequenties 
3. Minder lokale vrijheid om uitvoering 

vorm te geven 

4. Governance goed afstemmen 

(financieel, organisatorisch, privacy) 

5. Beleidsafstemming 

De colleges hebben besloten tot 
samenwerking. Voor deze vorm van 
samenwerking is ook daadwerkelijke 
samenwerking nodig. Dit vraagt om het 
formuleren van gemeenschappelijke 
doelstellingen die de samenwerkende 
gemeenten willen bereiken met deze 
samenwerking en de samenwerking moet 
een gemeenschappelijk doel dienen, 
namelijk de gezamenlijke uitvoering van 
dezelfde taak. 
 
Dit vraagt in de voorbereiding hier naartoe 
afstemming op politiek/bestuurlijk niveau 
om overeenstemming te hebben tussen de 
3 gemeenten over de doelen die we willen 
bereiken met deze samenwerking. 
Daarnaast moeten de 3 samenwerkende 
gemeenten overeenstemming hebben over 
welke gemeente als centrumgemeente 
wordt aangewezen. 
 
Deze vorm van samenwerking lijkt erg op de 
horizontale samenwerking. De 
netwerkconstructie is echter de meest lichte 
vorm van de gemeenschappelijke regeling  
en in deze constructie wordt de 
centrumgemeente door de andere 
gemeenten gemandateerd om de taken en 
activiteiten waarin wordt samengewerkt uit 
te voeren. 

Gezien het feit dat de gemeente Oldenzaal 
op dit moment zelfstandig en volledig 
uitvoering geeft aan de Pw, is het de meest 
logische keuze om de gemeente Oldenzaal 
aan te wijzen als centrumgemeente en 
uitvoerder van de taken waarin we willen 
samenwerken. 
 
De organisatorische impact betr. de 
backoffice-activiteiten is in dat geval voor 
Oldenzaal en Noaberkracht beperkt c.q. 
minimaal. Omdat de gemeente Almelo op dit 
moment de Pw volledig uitvoert voor 
Noaberkracht (c.q. Dinkelland en Tubbergen) 
gaat het wat betreft de backoffice-
activiteiten vooral om een overdracht van 
administratieve gegevens van Almelo naar 
Oldenzaal. 
 
In het geval Dinkelland of Tubbergen 
aangewezen wordt als centrumgemeente en 
uitvoerder van de taken waarin we willen 
samenwerken, dan wordt de 
organisatorische impact voor zowel 
Oldenzaal als Noaberkracht fors. In het geval 
van Oldenzaal gaat het in eerste instantie om 
een ontvlechting van deze taken uit een  
bestaande  werkorganisatie en verhuizing 
daarvan naar Noaberkracht. Voor 
Noaberkracht is een invlechting noodzakelijk 
van deze taken in de organisatie en 
mogelijkerwijze aanpassing van een 
bestaande werkorganisatie. 
 
Voor de organisatorische impact bij 
Noaberkracht van de frontoffice-activiteiten 
geldt hetzelfde als beschreven bij de 
dienstverleningsovereenkomst. 

In het geval de gemeente Oldenzaal 
aangewezen wordt als  
centrumgemeente en uitvoerder van 
de taken waarin we willen 
samenwerken, is de procesimpact 
van deze vorm van samenwerking 
redelijk beperkt. Er moet beoordeeld 
worden of de gezamenlijk 
geformuleerde doelstellingen 
gevolgen hebben voor de bestaande 
procesinrichting en zo nodig moeten 
evt. aanpassingen worden 
doorgevoerd. In dit geval is de 
procesimpact voor Noaberkracht 
beperkt c.q. minimaal omdat het wat 
betreft deze activiteiten gaat om een 
overdracht van administratieve 
gegevens van Almelo naar Oldenzaal. 
 
In het geval Dinkelland of Tubbergen 
wordt aangewezen als uitvoerder 
van de taken waarin we willen 
samenwerken, dan is de 
procesimpact voor zowel Oldenzaal 
als Noaberkracht fors. In Oldenzaal 
moeten processen worden 
ontvlochten en achterblijvende 
processen mogelijk opnieuw worden 
ingericht of worden aangepast. 
Daarnaast worden in dat geval ook 
de frontofficeprocessen van 
Oldenzaal geraakt en moet 
onderzocht worden in hoeverre deze 
processen aanpassing c.q. 
herinrichting nodig hebben. Tot slot 
vraagt het een herijking van de 
processen die samenhangen met de 
PIOFACH-taken.  
 
In Noaberkracht moeten volledig 
nieuwe processen worden ingericht 
om de backofficetaken uit te voeren 
voor de samenwerkende 
gemeenten. Daarnaast moeten ook 
de processen ingericht worden voor 
de frontoffice-activiteiten. Er moeten 
processen ingericht worden voor 
instroom, doorstroom en uitstroom 
en daarnaast vraagt het inrichting en 
aanpassing van processen die 
samenhangen met de PIOFACH-
taken. Tot slot moeten de processen 
afgestemd worden met de overige 
processen in het sociaal domein 
omdat we taken in het kader van de 
Pw willen afstemmen met de overige 
gemeentelijke taken in het sociaal 
domein en deze willen integreren in 
één toegang c.q. de Schakel. 
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Zelfstandige organisatie 
Kenmerkend voor samenwerking in een zelfstandige 
organisatie is het bestaan van een bevoegd orgaan waarin 
de deelnemers vertegenwoordigd zijn (gemeenschappelijk 
orgaan) en/of de aanwezigheid van een nieuwe 
rechtspersoon waarin de deelnemers institutioneel 
vertegenwoordigd zijn (gemeenschappelijk openbaar 
lichaam). De zelfstandige organisatie is belast met de 
uitvoering van de taak of taken ten behoeve van de 
deelnemers onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 
deelnemers. 

1. Geen aanbesteding  
2. Je committeert je op voorhand aan een 

aantal gemeenschappelijke doelen 
3. Meer sturingsmogelijkheden op 

uitvoering tijdens samenwerking 
4. Meer geschikt om synergie- en 

efficiencyvoordelen te behalen. Basis is 
gelijkwaardigheid 

5. Verminderde kwetsbaarheid in 
uitvoering. Continuïteit naar inwoners 
meer gewaarborgd 

6. Herkenbaarheid en identiteit beter 
geborgd 

7. Politieke legitimatie en in voortbestaan 
minder afhankelijk van politieke 
voorkeuren 

8. Organisatorische continuïteit  
 

1. Personele consequenties (overgang 
dienstverbanden, andere werkplek) 

2. Minder lokale vrijheid om uitvoering 

vorm te geven 

3. Governance goed afstemmen 

(financieel, organisatorisch, privacy) 

4. Beleidsafstemming 

5. Grotere afstand tot uitvoering 

6. Meer bestuurlijke drukte 

7. Spanning met controlerende en 

taakstellende rol raden 

(Topcraft/Soweco-syndroom) 

8.  

De colleges hebben besloten tot 
samenwerking. Voor deze vorm van 
samenwerking is ook daadwerkelijke 
samenwerking nodig. Dit vraagt om het 
formuleren van gemeenschappelijke 
doelstellingen die de samenwerkende 
gemeenten willen bereiken met deze 
samenwerking en de samenwerking moet 
een gemeenschappelijk doel dienen, 
namelijk de gezamenlijke uitvoering van 
dezelfde taak. 
 
Dit vraagt in de voorbereiding hier naartoe 
afstemming op politiek/bestuurlijk niveau 
om overeenstemming te hebben tussen de 
3 gemeenten over de doelen die we willen 
bereiken met deze samenwerking. 
 
Deze vorm van samenwerking vraagt de 
oprichting van een zelfstandige organisatie 
(gemeenschappelijk orgaan of openbaar 
lichaam) en komt voort uit de Wet 
gemeenschappelijke regeling (Wgr). De 
uitvoering van de taken waarin wordt 
samengewerkt wordt door de 3 gemeenten 
gedelegeerd aan deze zelfstandige 
organisatie. 

Voor de uitvoering van deze vorm van 
samenwerking in een nieuwe zelfstandige 
organisatie noodzakelijk. Hierbij moet echter 
opgemerkt worden dat dit scenario ook 
bereikt kan worden door toetreding van de 
gemeente Oldenzaal voor wat betreft de 
uitvoering van deze taken tot de GR 
Noaberkracht. 
 
De organisatorische impact hiervan is voor 
Oldenzaal fors. In het geval van Oldenzaal 
gaat het nl. in eerste instantie om een 
ontvlechting van deze taken uit een  
bestaande  werkorganisatie en verhuizing 
daarvan naar de nieuwe zelfstandige 
organisatie. 
 
Voor Noaberkracht is bij oprichting van een 
nieuwe zelfstandige organisatie de 
organisatorische impact beperkt c.q. 
minimaal. Omdat de gemeente Almelo op dit 
moment de Pw volledig uitvoert voor 
Noaberkracht (c.q. Dinkelland en Tubbergen) 
gaat het wat betreft de backoffice-
activiteiten vooral om een overdracht van 
administratieve gegevens van Almelo naar 
Oldenzaal. In het geval Oldenzaal voor de 
samenwerking in deze activiteiten toetreedt 
tot de GR Noaberkracht dan ontstaat feitelijk 
dezelfde organisatorische impact als 
beschreven in het geval Dinkelland of 
Tubbergen aangewezen wordt als 
centrumgemeente. 
 
Voor de organisatorische impact bij 
Noaberkracht van de frontoffice-activiteiten 
geldt hetzelfde als beschreven bij de 
dienstverleningsovereenkomst. 

In het geval dat wordt besloten tot 
oprichting van een nieuwe 
zelfstandige organisatie dan is de 
procesimpact voor Oldenzaal fors en 
voor Noaberkracht beperkt tot 
minimaal. 
 
In Oldenzaal moeten processen 
worden ontvlochten en 
achterblijvende processen mogelijk 
opnieuw worden ingericht of worden 
aangepast. Daarnaast worden in dat 
geval ook de frontofficeprocessen 
van Oldenzaal geraakt en moet 
onderzocht worden in hoeverre deze 
processen aanpassing c.q. 
herinrichting nodig hebben. Tot slot 
vraagt het een herijking van de 
processen die samenhangen met de 
PIOFACH-taken.  
 
In Noaberkracht is in dit geval de 
impact beperkt c.q. minimaal omdat 
het wat betreft deze activiteiten gaat 
om een overdracht van 
administratieve gegevens van Almelo 
naar de nieuwe zelfstandige 
organisatie. 
 
In het geval Oldenzaal toetreedt tot 
de GR Noaberkracht, dan is de 
procesimpact voor zowel Oldenzaal 
als Noaberkracht fors. In Oldenzaal 
moeten processen worden 
ontvlochten en achterblijvende 
processen mogelijk opnieuw worden 
ingericht of worden aangepast. 
Daarnaast worden in dat geval ook 
de frontofficeprocessen van 
Oldenzaal geraakt en moet 
onderzocht worden in hoeverre deze 
processen aanpassing c.q. 
herinrichting nodig hebben. Tot slot 
vraagt het een herijking van de 
processen die samenhangen met de 
PIOFACH-taken.  
 
In Noaberkracht moeten volledig 
nieuwe processen worden ingericht 
om de backofficetaken uit te voeren 
voor de samenwerkende 
gemeenten. Daarnaast moeten ook 
de processen ingericht worden voor 
de frontoffice-activiteiten. Er moeten 
processen ingericht worden voor 
instroom, doorstroom en uitstroom 
en daarnaast vraagt het inrichting en 
aanpassing van processen die 
samenhangen met de PIOFACH-
taken. Tot slot moeten de processen 
afgestemd worden met de overige 
processen in het sociaal domein 
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omdat we taken in het kader van de 
Pw willen afstemmen met de overige 
gemeentelijke taken in het sociaal 
domein en deze willen integreren in 
één toegang c.q. de Schakel. 

 


