
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur. 
 
Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink-Hutten 

Griffier: 

Mevrouw M. Schreijer 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) De heer R. De Witte, wethouder 
De heer T. Oude Steenhof (CDA)  
De heer L. Oosterik (CDA)  
De heer L. Stamsnieder (CDA)  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college 

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD) Mevrouw U. Bekhuis, wethouder 
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA) De heer E. Volmerink, wethouder 
  
Plaats:  

Raadszaal  
  

M. Blankenvoort (tribune)  

 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt m.n. de medewerkers van Soweco op de publieke 
tribune.  
 
De heer Olde Olthof is afwezig, de heer Wessels neemt de plaats in van mevrouw Blankenvoort. 
 
De commissieleden hebben een gewijzigde agenda ontvangen. Het agendapunt ontwerpbegrotingen 
verbonden partijen wordt direct na de opening behandeld. Voor dit agendapunt heeft mevrouw  
B. Hofmeijer namens de ondernemingsraad Soweco zich gemeld als inspreker. 
 
De agendapunten doorontwikkeling Interventieplan Sociaal Domein en Twents Inkoopmodel worden 
samengevoegd tot één agendapunt. 
 
Besluit: 

De agenda wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de gezamenlijke commissievergadering van 6 mei 2019 en actielijst 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
De heer Oosterik vraagt n.a.v. de aangekondigde raadsbrief inzake de lobby jeugdzorgproblematiek. 
Vanuit de Overheid is aangegeven dat er de komende drie jaar extra middelen richting de gemeenten 
komen.  Is er met deze extra gelden al rekening gehouden in de begroting. Om welke bedragen gaat 
het? 
Wethouder de Witte antwoordt dat het gezien de situatie een meevaller is. Het gaat om €400.000,--  in 
2019, €300.000,-- in 2020 en €300.000,-- in 2021. Deze bedragen zijn niet voldoende om de tekorten 
te dekken.  
 
Actielijst: 

De actielijst wordt vastgesteld.  



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de gemeen-
te Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 

3. Mededelingen 
 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 

4. Rondvraag 
 

 De heer Van de Graaf inzake de bezuiniging van de gemeente Borne door kritisch te kijken naar de 
facturen van jeugdhulpverleners.  
Wethouder De Witte beantwoordt de vraag.  
 
Mevrouw De Boer stelt een aanvullende vraag over de verdeling van de extra middelen in de jeugd-
zorg.  
Wethouder De Witte beantwoordt de vraag. 
 
Mevrouw Luttikhuis inzake de stand van zaken m.b.t. de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel 
Voortgezet Onderwijs.  
Wethouder De Witte beantwoordt de vraag.  
 
De heer Plegt inzake een artikel waarin de heer Kerckhaert voorziet dat er op termijn nog vijf gemeen-
ten zouden bestaan in de regio Twente. Hij vraagt de wethouder om de raadsleden van de ontwikkelin-
gen hierin op de hoogte te houden.  
Wethouder De Witte beantwoordt de vraag.  
Burgemeester Haverkamp en de heer Stamsnieder reageren op de vraag van de heer Plegt. 
 

5. Ontwerpbegrotingen 2020 Verbonden Partijen 

 

 Mevrouw B. Hofmeijer spreekt in namens de Ondernemingsraad van Soweco. De tekst is als bijlage bij 
het verslag gevoegd. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2018) van 
de gemeenschappelijke regelingen Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), Veiligheidsre-
gio Twente (VRT), Regio Twente (RT), Stadsbank Oost Nederland (SON) en Soweco; 

2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van het Openbaar Lichaam Crematoria 
Twente en Soweco; 

3. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente en de Stadsbank Oost 
Nederland, dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande dat de om-
vang van de ontwerpbegroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage 
als het plafond voor de komende jaren wordt gezien. Dit betekent dat dekking voor alle toekomsti-
ge meerkosten, zowel autonome ontwikkelingen als nieuw beleid, gevonden moet worden binnen 
de (omvang van de) vastgestelde begroting 2020; 

4. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Twente, dat niet met 
de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, dat de structurele ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
binnen de huidige begroting wordt gevonden en dat overigens de begroting voor 2020 en dus ook 
de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt ge-
zien. Dit betekent dat dekking voor alle toekomstige meerkosten, zowel autonome ontwikkelingen 
als nieuw beleid, gevonden moet worden binnen de (omvang van de) vastgestelde begroting 2020 
exclusief de gevraagde structurele ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Woordvoerders: 

De heer L. Stamsnieder (CDA) 
De heer H. Wessels (PvdA) 
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer N. Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
Mevrouw H. Berning-Everlo (CDA) 
Burgemeester W. Haverkamp-Wenker 
Wethouder R. De Witte 
 

Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van  
17 juni 2019. 
 

7. Doorontwikkeling Interventieplan Sociaal Domein / Twents Inkoopmodel 

 De wethouder geeft een inleiding op het onderwerp. 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de gemeen-
te Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

Mevrouw Stamsnieder verzorgt een presentatie (de sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd). 
 
Er worden vragen gesteld door: 
De heer M. Mensink (Dorpen Centraal) 
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) 
De heer N. Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer H. Wessels (PvdA) 
 
De vragen worden beantwoord door wethouder De Witte en mevrouw Stamsnieder. 
 
Vanuit de commissie wordt aangegeven een dieper inzicht te willen in het Twents Inkoopmodel. 
Wethouder De Witte antwoordt dat in juli een voorstel wordt voorgelegd aan de raadsleden ter verdere 
besluitvorming. 
(Na afstemming met het presidium, wordt dit onderwerp naar de raadsvergadering van september verplaatst). 

 

6. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp deelt mee: naar aanleiding van de kampeerfeesten vorig jaar zijn gesprek-
ken gevoerd met groepen jeugd en ouders. De ervaringen zijn meegenomen. Op 18 juni a.s. vindt een 
bijeenkomst plaats voor ouders voor de komende kampeerfeesten. 
 

8. Sluiting 

 
 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 

 
 
Openstaande acties: 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder De 
Witte 

Informeren commissie over verdere 
ontwikkelingen ingediende moties 
tijdens de ALV/VNG m.b.t. de tekor-
ten in het sociaal domein 
 

  

2. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

  

 

 
 
 



 

 

 
Beste voorzitter, raadsleden en alle andere aanwezigen vanavond,  
 
Namens de ondernemingsraad van SOWECO spreek ik hier vanavond in 
t.b.v. de jaarstukken die u voorliggen. Wij vinden het belangrijk het 
contact met alle raden te hebben en dit goed te laten verlopen. U zult 
begrijpen dat vele collega’s van ons, honderden,  hier vanavond 
aanwezig wilden zijn. Alle berichten van de afgelopen week hebben 
ontzettend veel impact op onze SW-medewerkers maar ook op alle 
andere deelnemers vanuit de Participatiewet die via SOWECO werken. 
Wij hebben ervoor gekozen hierin te regisseren en daarom treft u op de 
tribune een beperkt aantal van onze collega’s.  
 
In de jaarstukken over 2018 heeft u kunnen lezen dat SOWECO 
buitengewoon goed presteert, zowel financieel als sociaal-
maatschappelijk. Onze omzet was in 2018 €12,9 miljoen en het resultaat 
bedroeg €2,2 miljoen. De afgelopen jaren had SOWECO een 
bedrijfsresultaat van minimaal 10% van onze omzet. In 2018 was het 
bedrijfsresultaat maar liefst 17%.  Dit resultaat staat dus los van de 
subsidie die wij ontvangen. Daar zijn we als onderneming trots op! 
 
In de jaarstukken kunt u lezen dat onze omzet deels verkregen wordt 
door opdrachten vanuit gemeenten rondom de Participatiewet. Deze 
opdrachten vertegenwoordigen 14,8% van onze omzet. Daarnaast halen 
wij onderhandse opdrachten binnen via gemeenten en schrijven wij in op 
aanbestedingen. Beide tegen marktconforme prijzen. We zijn dan 1 van 
de marktpartijen waarbij gemeenten kunnen inkopen. Bijkomend 
voordeel hierbij is dat deze opdrachten bijdragen aan een positief 
resultaat van SOWECO dat terugvloeit naar de gemeenten. Het zijn dus 
kostenbesparingen binnen het sociaal domein voor onze 
aandeelhouders, u als gemeente. Deze opdrachten vertegenwoordigen 
31,4% van onze omzet. Tot slot bestaat onze omzet voor het grootste 
deel uit opdrachten uit de markt. Denk aan detacheringen bij bedrijven, 
adviesopdrachten rondom sociaal ondernemerschap en 
productieopdrachten. Dit is maar liefst 53,9% van onze omzet. Ik 
benadruk dit, omdat ik heb gemerkt dat hierover discussie is. Het 
overgrote deel van de omzet van SOWECO bestaat dus uit 
marktopdrachten. 
 
Het positieve resultaat van SOWECO, dat beschreven staat in de 
jaarstukken die u voorliggen, kunnen wij neerzetten doordat er op 
geïntegreerde wijze wordt gewerkt. We werken met geïntegreerde 
doelgroepen. Binnen onder andere onze productieafdelingen en 



 

 

groepsdetacheringen werken SW-medewerkers samen met mensen uit 
de Participatiewet en vanuit de dagbesteding. Daarnaast kunnen onze 
begeleiders invulling geven aan verschillende begeleidingsvormen zoals 
groepsdetacheringen, individuele detacheringen, jobcoaching en de 
aansturing van productie. Deze geïntegreerde werkwijze met 
geïntegreerde doelgroepen maakt dat u in deze jaarstukken een positief 
resultaat van SOWECO aantreft. 
 
Ik heb uitgelegd dat SOWECO financieel dus buitengewoon goed 
presteert. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de 
sociaal-maatschappelijke resultaten, die zijn voor ons als OR wellicht 
nog belangrijker. Hierover heeft u ook kunnen lezen in de jaarstukken. 
Zo heeft SOWECO in 2018 maar liefst 1110 mensen geactiveerd, 
getraind, begeleid en gecoacht naar werk. Hierdoor hebben wij 115 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar 
een reguliere baan. Zij zijn dus uit de uitkering en voorzien zelf in hun 
inkomen. Voor velen van hen verzorgen we nog steeds jobcoaching, dit 
is cruciaal voor de continuïteit van deze banen.   
 
SOWECO presteert dus zowel financieel als sociaal maatschappelijk 
goed.  
 
Momenteel liggen de jaarstukken van SOWECO aan u voor. Zonder diep 
in te gaan op de ontwikkelingen rondom SOWECO afgelopen week, die 
u allen wel bekend zullen zijn wil ik een oproep aan u doen. Ik wil 
benadrukken dat voor de ondernemingsraad de mensen die verbonden 
zijn aan SOWECO voorop staan. Het gaat niet om het bedrijf, het zijn 
onze mensen die de dupe dreigen te worden van het voorkeursscenario 
dat momenteel aan de orde is. 
 
Het voorkeursscenario betreft nog geen definitief besluit. Welke invloed 
heeft de keuze tot dit voorkeursscenario op de jaarstukken en de 
begrotingen, die u als raad de komende jaren zullen worden voorgelegd?  
 
Ik vraag u raad, namens de ondernemingsraad van SOWECO en alle 

mensen die dagelijks bij ons betrokken zijn, ruim 2100 mensen,….zorg 

dat jullie weloverwogen kunnen beslissen. Zorg ervoor dat u op de 

hoogte bent van de feitelijke informatie, effecten en consequenties van 

dit voorkeursscenario en kijk ook naar alternatieven. 

Met nadruk roep ik alle raadsleden op tot het voeren van een debat over 
SOWECO in de raadsvergaderingen de komende tijd. Daarbij wil de 



 

 

ondernemingsraad graag betrokken worden. Ik nodig u allen dan ook 
van harte uit, met ons in gesprek te gaan.  
 
Bij SOWECO maken wij dagelijks het verschil voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Beste raadsleden, hier in deze raadszaal 

kunnen jullie óók het verschil maken, voor dezelfde groep mensen.  

Dankuwel.  

 

 

 



Wat willen we bereiken?    

Eigen kracht en zelfredzaamheid versterken 

 

Maatschappelijke voorzieningen (school, verenigingen) 

Van zwaardere naar lichtere 

ondersteuning 

Algemene voorzieningen (wij in de 

buurt) 

Maatwerk 

Passend en integraal 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd, wmo, participatie 

TOZ Huisarts 
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Maatschappelijke voorzieningen 

Algemene voorzieningen 

TOZ 

Maatwerk 

voorziening 

(Huis)art

s 

Wat willen we bereiken?  



Wat gaan we er voor doen?    

Actielijn: Langer gezond 

 

Actielijn: Passende ondersteuning, 

verenigingen, activiteiten 

Actielijn 

Passende dag invulling 

TOZ Huisarts Actielijn Wij en onze partners 
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Interventies Langer gezond 

• Actualiseren van VVE beleid m.b.t. doorgaande leerlijn 

en samenwerking voorschool en BO  

• Gerichte aanpak wijk/straat problematiek (onderwijs, 

jeugdzorg, openbare orde / veiligheid, gezinscoach)  

• Doorontwikkeling stimulatiefonds WijzOud aanpak, 

Vitaal Geesteren en IkKanWelzijn.  

• Maatschappelijk kader verder uitgerold bij verenigingen 

• Inwonersinitiatieven uit de kernagenda’s  
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Interventies passende ondersteunig 
 

• We positioneren de cliënt ondersteuner opnieuw/ herinrichting 

algemeen maatschappelijk werk en cliënt ondersteuning  

• Structurele inzet armoede coördinator en versterken 

minimabeleid.  Passende ondersteuning 

• Meer algemene voorzieningen, minder maatwerk (WAST, MAAS, 

project algemene voorzieningen) 
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Interventies wij en onze partners 

• Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (GGZ) (raadsbrief 39) 

• Integrale schulddienstverlening 2019 – 2023 (besluit december) 

• Maatschappelijke plein (eenvoud in toegang en samenwerking) 

• Grip maatregelen (coördinator externe verwijzingen) 

 

 



7 

Passende daginvulling 

• Lokale aanpak Twentse Belofte (Pilotvorm) 

• Twens inkoopmodel 

• Arbeidsparticipatie 
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Vervolgstappen   

• Actielijn Inzicht en overzicht 

• Houding en gedrag 


