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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de voortgang bij de afbouw van Soweco GR en de 
opbouw van de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten u met deze raadsbrief te informeren over de voortgang daarin. 
 
Toelichting 
Op 29 juni 2020 heeft u het college toestemming verleend tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
(GR) Soweco. In vervolg hierop heeft het Algemeen Bestuur van de GR Soweco op 2 juli 2020 besloten tot 
liquidatie van het openbaar lichaam en tot het opstellen van een liquidatieplan ter vereffening van het 
vermogen van de GR Soweco en Soweco NV met de daar aan gelieerde dochterondernemingen Soflex BV 
en Perspect BV. 
 
De liquidatie van de GR Soweco en Soweco NV zijn autonome processen die echter niet los gezien kunnen 
worden van het opzetten van een nieuwe organisatievorm. De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn 
hebben in een eerder stadium aangegeven zelfstandig verder te willen gaan. De gemeenten Almelo, 
Tubbergen, Wierden en Twenterand richten de Nieuwe UitvoeringsOrganisatie (NUO) op om Wsw-taken en 
mogelijk Participatiewet taken in onder te brengen. Een kwartiermaker is aangesteld die het proces om te 
komen tot inrichting van de NUO coördineert. Het definitieve concept plan voor de NUO is zo goed als 
gereed en de NUO kan nadat de raden hun wensen en bedenkingen hebben geuit operationeel worden. Dit 
proces is in goede afstemming met Soweco verlopen. 
 
Het Algemeen Bestuur van Soweco heeft op 2 juli het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven een 
liquidatieplan op te stellen. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en recht doende aan de belangen van het 
personeel en Soweco NV is gekozen voor een onafhankelijke procesbegeleider (mevr. C. Willems). Op 16 
juli 2020 is gestart met het opstellen van een concept-liquidatieplan. Om dit concept-liquidatieplan op te 
kunnen stellen, zijn er verschillende experts (o.a. een fiscalist, notaris en advocaat ondernemingsrecht) 
aangesteld. Deze experts hebben samen met de medewerkers van Soweco NV alle noodzakelijke gegevens 
in beeld gebracht. Er is veel voortgang geboekt. Het concept-liquidatieplan is in november 2020 gereed. 
Daarmee ontstaat perspectief op behandeling van het raadsvoorstel in februari 2021. 
 
Na vaststelling van het concept-liquidatieplan in de colleges van de deelnemende gemeenten, worden de 
Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Soweco op de voor hen geldende onderdelen van 
het concept liquidatieplan om advies gevraagd. Aangezien een redelijk termijn in acht genomen moet 

 



worden voor de adviesaanvraag bij de RvC en OR en vervolgens de raden aan zet zijn past de 
besluitvorming niet meer binnen de scoop van 2020. Om de gemeenteraad en de andere gremia recht te 
doen, wordt de besluitvorming uitgesteld tot eind februari 2021. Op de planning wordt later in deze brief 
teruggekomen. 
 
Wsw’ers 
Het besluit van het algemeen bestuur van Soweco van 2 juli om Soweco te liquideren maakt dat de Wsw’ers 
binnenkort in dienst komen bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Het formeel werkgeverschap is dan 
belegd bij de gemeenten. Het materieel werkgeverschap blijft voor de 4 NUO-gemeenten tot de start van de 
NUO, deze kan nl. niet eerder starten dan na behandeling van het inrichtingsplan in de raad van februari 
2021, belegd bij Soweco NV. Dit betekent feitelijk dat Soweco voorlopig in 2021 uitvoering blijft geven aan de 
Wsw zoals zij dat op dit moment ook doen. Om dat goed geregeld te hebben zal het college een tijdelijk 
aanwijzingsbesluit voor Soweco NV vaststellen.  
 
Planning 
In de raadsvergadering van 29 juni jl. heeft u het college opgedragen de behandeling van de 
raadsvoorstellen ‘zienswijze inzake liquidatieplan’ en ‘wensen en bedenkingen inzake oprichting Stichting 
Nieuwe Uitvoeringsorganisatie’ in dezelfde raadsvergadering te behandelen. Er wordt daarom gestreefd naar 
behandeling in de commissie en een raadsvergadering in februari 2021 waarin zowel de zienswijze inzake 
het liquidatieplan als de wensen en bedenkingen over de oprichting van NUO worden behandeld. 
 
In de tussenliggende periode wil het college, in overleg met de griffie, een aantal informatiebijeenkomsten 
voor de raad organiseren waarin de diverse inhoudelijke onderwerpen aan de orde kunnen komen die mede 
van belang zijn voor het vormen van uw zienswijze op het liquidatieplan en het vormen van uw wensen en 
bedenkingen ten aanzien van de oprichting van het NUO. 
 
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 


