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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst 
voor de uitvoering van beschut werk, groepsdetachering, een terugvalfaciliteit en de personeels- en 
salarisadministratie met de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie die de gemeenten Almelo en Twenterand 
daarvoor gaan oprichten. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om, binnen de inhoudelijke en financiële kaders zoals beschreven, 
voor de uitvoering van Beschut werk, groepsdetachering, een terugvalfaciliteit en de personeels- en 
salarisadministratie een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie 
die de gemeenten Almelo en Twenterand daarvoor gaan opzetten 
 
Toelichting 
In juni 2020 heeft het college, nadat zij daar toestemming toe had gekregen van de raad, besloten tot 
opheffing van de GR Soweco. In dat kader heeft het bestuur van Soweco inmiddels besloten om een 
liquidatieplan van de GR op te stellen en is er een kwartiermaker aangesteld voor de op- en inrichting van de 
Nieuwe Uitvoeringsorganisatie (NUO). 
In het NUO gaan de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden samenwerken bij de uitvoering 
van o.m. Beschut Werk (zowel Wsw als PW) en de werkgeverstaken Wsw zoals beschreven in de 
contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering van de 
Wsw” van maart 2020 . Hiervoor wordt een stichting opgericht waarin uitvoering wordt gegeven aan deze 
taken. 
De gemeenten hebben verder afgesproken dat naast deelname in deze stichting er ook op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst samengewerkt kan worden. Het college heeft in mei besloten, zoals 
beschreven in het Plan lokale uitvoering Wsw gemeente Tubbergen (pagina 12 en 13), hierover in gesprek 
te gaan met de raad om de mening en de gevoelens van de raad hierin te peilen. In de raad van 2 juni 2020 
heeft het college o.m. hierover met de raad van gedachten gewisseld. Hierin is gebleken dat de raad er geen 
overwegende bezwaren tegen heeft dat het college de samenwerking in het NUO vorm wil geven middels 
een samenwerkingsovereenkomst. 
Dat betekent dat het college ervoor kiest om een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met het NUO. 
Dit doet het college echter alleen als aan een aantal inhoudelijke en financiële voorwaarden is voldaan. Om 
die reden is nu beschreven, zoals vastgelegd in de bijgaande notitie, over welke dienstverlening we 
afspraken willen maken met het NUO, wat de kaders en uitgangspunten zijn die we daarbij hanteren, welke 
doelen en resultaten we willen bereiken en wat het financieel kader is waarbinnen die afspraken tot stand 
moeten komen. 

 



 
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, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Wsw en Pw NUO – gemeente Tubbergen

Inleiding
In juni 2020 hebben de Soweco-gemeenten besloten tot opheffing van de GR Soweco. In dat kader is 

er inmiddels een expertgroep samengesteld die het liquidatieplan gaat opstellen van de GR en is er 

een kwartiermaker aangesteld voor de op- en inrichting van de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie 

(NUO).

In het NUO gaan de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden samenwerken bij de 

uitvoering van o.m. Beschut Werk (zowel Wsw als PW) en de werkgeverstaken Wsw1. Hiervoor wordt 

een stichting opgericht waarin uitvoering wordt gegeven aan deze taken. De gemeenten hebben 

verder afgesproken dat naast deelname in deze stichting er ook op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst samengewerkt kan worden. Het college heeft in mei besloten 

hierover in gesprek te gaan met de raad om de mening en de gevoelens van de raad hierin te peilen2. 

In de raad van 2 juni heeft het college o.m. hierover met de raad van gedachten gewisseld. Hierin is 

gebleken dat de raad er geen overwegende bezwaren tegen  heeft dat het college de samenwerking 

in het NUO vorm wil geven middels een samenwerkingsovereenkomst. 

In het vervolg van deze notitie beschrijven we op welke wijze de gemeente de samenwerking in het 

NUO middels een dienstverleningsovereenkomst vorm en inhoud wil geven. Daarbij past in ieder 

geval de kanttekening dat die dienstverleningsovereenkomst tot voor de gemeente acceptabele 

afspraken met het NUO of de daarin deelnemende gemeenten moet leiden.

De dienstverleningsovereenkomst
In dit onderdeel beschrijven we de kaders en uitgangspunten waaraan de uitvoering moet voldoen, 

de doelen en resultaten die we willen bereiken en welke dienstverlening we willen afnemen van het 

NUO.

Kaders en uitgangspunten
We willen dat het NUO bij de uitvoering van de dienstverlening de volgende kaders en 

uitgangspunten hanteert:

 Iedereen die dat kan, werkt bij reguliere werkgevers. Niemand wordt dus in het NUO gehouden 

omdat de bijdrage aan de NUO (productie)processen zo belangrijk is.

 De competenties en mogelijkheden van onze inwoners zijn het uitgangspunt en niet de 

belemmeringen.

 Inleenvergoedingen bij detacheringen zijn gebaseerd op reële, onafhankelijk vastgestelde 

loonwaardemetingen

 Alle groepsdetacheringen worden omgezet in individuele detacheringen.

Als randvoorwaarde hanteren we verder bij de afspraken die we met het NUO maken dat deze 

steeds over een maximale termijn van 5 jaar gaan en dat in het vierde jaar hiervan afspraken 

gemaakt moeten worden over voortzetting van de overeenkomst en de voorwaarden waaronder een 

eventuele voortzetting plaatsvindt.

1 Zie de contourennota “De nieuwe samenwerking van de zes gemeenten binnen de lokale uitvoering van de 
Wsw” van maart 2020 
2 Zie Plan lokale uitvoering Wsw gemeente Tubbergen van mei 2020 (pagina 12 en 13)



Doelen en resultaten
Met de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst willen we de volgende doelen en resultaten 

bereiken:

 Alleen wanneer werken in een reguliere werkomgeving niet mogelijk is, dan biedt het NUO een 

beschutte werkomgeving

 Als een reguliere werkomgeving tijdelijk niet beschikbaar of mogelijk is, dan biedt het NUO een 

tijdelijke werkomgeving waarin werknemersvaardigheden onderhouden of opgebouwd kunnen 

worden

Jaarlijks worden met het NUO afspraken gemaakt over de resultaten die bereikt moeten worden. 

Driemaandelijks rapporteert het NUO over de voortgang daarvan.

De dienstverlening
We willen voor de komende 5 jaar de volgende dienstverlening afspreken met het NUO:

 Uitvoering Beschut Werk voor zowel Wsw als Pw

Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende aantallen mensen in de periode 2021 t/m 

2024:

2021 2022 2023 2024

Beschut werk Wsw 25 24 22 21

Beschut werk Pw 4 4 4 5

 Uitvoering groepsdetachering Wsw

Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende aantallen mensen in de periode 2021 t/m 

2024:

2021 2022 2023 2024

Groepsdetachering 15 14 0 0

We willen met het NUO afspreken dat uiterlijk ultimo 2022 alle groepsdetacheringen omgezet 

zijn naar individuele detacheringen. Dat betekent dat vanaf 2023 niet het NUO meer 

verantwoordelijk is voor het casemanagement van deze mensen maar dat dit door de gemeente 

zelf wordt uitgevoerd.

 Uitvoering terugvalfaciliteit

Voor maximaal 5 mensen per jaar willen we dat het NUO een tijdelijke werkomgeving biedt 

omdat bijv. een individuele detachering is beëindigd en er nog geen nieuwe plek is gevonden of 

omdat een reguliere werkomgeving tijdelijk niet mogelijk is vanwege ziekte of anderszins.

 Uitvoering werkgeverstaken

We willen dat NUO voor ons de salaris- en personeelsadministratie uitvoert voor al onze Wsw’ers 

en Pw’ers die beschut werken. Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende aantallen 

mensen in de periode 2021 t/m 2024:

2021 2022 2023 2024

Wsw 75 71 65 62

Beschut werk Pw 4 4 4 5



Financiën
Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst moet een financieel kader worden 

vastgesteld. In april 2020 hebben de Soweco-gemeenten een financiële doorrekening gemaakt van 

de contourennota en deze is in april 2020, samen met het voorstel tot opheffing van de GR Soweco, 

ter kennis gebracht van het college en de raad. In die financiële doorrekening ontstond voor de 

gemeente Tubbergen het volgende meerjarige perspectief:

Meerjarenbegroting 2021 2022 2023 2024

Personeel gerelateerde kosten W sw 2.286.036      2.112.006   2.025.586   1.945.312       

Salariskosten Wsw 2.128.400      1.960.067   1.880.684   1.804.517       

Beschut werk 72.500            72.000         68.200         67.200             

Overige personeelskosten Wsw 85.136            79.939         76.702         73.595             

Loonkosten subsidie 33.000            22.000         22.000         22.000             

Kosten uitvoering Wsw 396.100          399.360       397.227       398.096           

Salariskosten begeleiding, jobcoaching en administratie 224.000          228.570       230.855       233.164           

Werkgeverstaken 75.000            71.710         66.300         63.860             

Overige uitvoeringskosten (CVS, Herindicaties, werkplekken etc) 29.900            30.510         30.815         31.123             

Overhead 67.200            68.571         69.257         69.949             

Totaal kosten 2.682.136      2.511.367   2.422.813   2.343.408       

Dekking 2.750.686      2.537.915   2.359.427   2.286.862       

Rijksbijdrage Wsw 1.808.086      1.667.315   1.592.527   1.542.162       

Gemeentelijke bijdrage 387.600          348.900       289.600       289.600           

Opbrengst Wsw-activiteiten 555.000          521.700       477.300       455.100           

Totaal dekking 2.750.686      2.537.915   2.359.427   2.286.862       

Saldo -68.550          -26.548        63.386         56.546             

Voor de financiële doorrekening van de dienstverleningsovereenkomst met het NUO hebben we 

gebruik gemaakt van eerder door Soweco met andere gemeenten afgesloten dienstverlenings-

overeenkomsten voor de door ons gewenste dienstverlening. Hieruit ontstaat het volgende 

meerjarig perspectief voor de door ons gewenste dienstverlening:

 Uitvoering Beschut Werk

Voor de uitvoering van Beschut Werk Wsw werd door Soweco in 2020 een gemiddeld bedrag van 

€ 3.100 per persoon berekend. Voor de uitvoering van Beschut Werk Pw werd door Soweco in 

2020 een gemiddeld bedrag van € 4.100 per persoon berekend. Hierdoor ontstaat voor dit 

onderdeel het volgende financiële perspectief:

Prijs per eenheid 
p.j. in €

2021 2022 2023 2024

Beschut werk Wsw 3.100 77.500 74.400 68.200 65.100

Beschut werk Pw 4.100 16.400 16.400 16.400 20.500

Hieruit blijkt dat de uitvoering van het Beschut Werk Wsw past binnen het berekende bedrag 

voor beschut werk in de financiële doorrekening van april 2020. Daarnaast worden de kosten van 

de uitvoering Beschut Werk Pw gedekt vanuit het Participatiebudget.



 Uitvoering groepsdetachering

Voor de uitvoering van groepsdetachering is feitelijk alleen begeleidingscapaciteit benodigd 

omdat deze mensen werkzaam zijn buiten de muren van het NUO. Omdat we willen afspreken 

met het NUO dat vanaf 2023 alle groepsdetacheringen zijn omgezet naar individuele 

detacheringen, hoeven we alleen voor 2021 en 2022 een financiële doorrekening te maken van 

de dienstverleningsovereenkomst voor dit onderdeel. Gezien de aantallen in groepsdetachering 

in 2021 en 2022 ramen we voor dit onderdeel, uitgaande van een caseload van 45 Wsw’ers op 1 

fte begeleiding, 0,3 fte begeleidingscapaciteit in schaal 9 van de cao Gemeenten in deze jaren. 

Hierdoor ontstaat voor dit onderdeel het volgende financiële perspectief:

Kosten 2021 in € Kosten 2022 in € Kosten 2023 in € Kosten 2024 in €

Groepsdetachering 21.000 21.000 0 0

Omdat in de financiële doorrekening van de contourennota van april 2020 werd uitgegaan van 

het uitgangspunt dat het NUO alleen beschut werk zou uitvoeren, moet de dekking van de 

kosten voor dit onderdeel worden gevonden in de post Salariskosten begeleiding, jobcoaching en 

administratie van de financiële doorrekening van april 2020.

 Uitvoering terugvalfaciliteit

In de financiële doorrekening van april 2020 zijn de uitvoeringskosten van dit onderdeel op € 0 

begroot. Dit heeft enerzijds te maken met het geringe aantal plaatsen dat hiervoor nodig is en de 

kortdurende termijn dat Wsw’ers hierin werkzaam zijn  en anderzijds dat zij in die periode ook 

gewoon verdiencapaciteit hebben.  De kosten van dit onderdeel worden voor de 

dienstverleningsovereenkomst met NUO begroot op nul.

 Uitvoering werkgeverstaken

Voor de uitvoering van de salarisadministratie werd door Soweco in 2020 een bedrag van € 85,00 

per persoon per jaar berekend. Voor de uitvoering van de personeelsadministratie werd door 

Soweco in 2020 een bedrag van € 25,00 per persoon per jaar berekend. Daarnaast werd door 

Soweco nog een bedrag van € 1.300,00 per maand in rekening gebracht voor de kosten van de 

IT-productieomgeving. Hierdoor ontstaat voor dit onderdeel het volgende financiële perspectief:

Prijs per 
eenheid p.j. in €

2021 2022 2023 2024

Salarisadministratie Wsw 85,00 6.375 6.035 5.525 5.270

Salarisadministratie Pw 85,00 340 340 340 425

Personeelsadministratie Wsw 25,00 1.875 1.775 1.625 1.550

Personeelsadministratie Pw 25,00 100 100 100 125

IT-productieomgeving 1.300,00 15.600 15.600 15.600 15.600

Totaal 24.290 23.850 23.190 22.970

De dekking van de kosten voor dit onderdeel worden gevonden voor de Wsw in de post 

Werkgeverstaken van de financiële doorrekening van april 2020. Hierin werd echter nog 

uitgegaan van het uitgangspunt dat het NUO alle werkgeverstaken zou uitvoeren. Dat is voor de 

gemeente Tubbergen echter niet van toepassing. HRM-advies, verzuimbegeleiding, ARBO en de 

financiële administratie worden door de gemeente zelf uitgevoerd. De dekking voor de kosten 

voor dit onderdeel worden voor de Pw gevonden in het Participatiebudget.



Samenvatting
Samengevat vragen we van het NUO, binnen het daarvoor vastgestelde financiële kader, de volgende dienstverlening op het gebied van de Wsw:

Dienstverlening 2021 2022 2023 2024

Eenheid Prijs Eenheid Prijs Eenheid Prijs Eenheid Prijs

Beschut werk Wsw 25 77.500 24 74.400 22 68.200 21 65.100

Groepsdetachering 15 21.000 14 21.000 0 0 0 0

Terugvalfaciliteit 5 0 5 0 5 0 5 0

Werkgeverstaken 75 23.850 71 23.410 65 22.750 62 22.420

Daarnaast vragen we van het NUO, binnen hetzelfde daarvoor vastgestelde financiële kader, nog de volgende dienstverlening op het gebied van de Pw:

Dienstverlening 2021 2022 2023 2024

Eenheid Prijs Eenheid Prijs Eenheid Prijs Eenheid Prijs

Beschut werk Pw 4 16.400 4 16.400 4 16.400 5 20.500

Werkgeverstaken 4 440 4 440 4 440 5 550
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