
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   41573 
Datum vergadering:  23 september 2019 
Datum voorstel:  28 mei 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:  Voortzetting samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-

Tubbergen 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De raad wijst de gemeente Almelo aan de in het productenboek gevraagde werkzaamheden uit te 

voeren voor de gemeente Tubbergen conform de voorschriften uit de aanbestedingswet. 

2. In te stemmen met het voorgestelde tijdspad waarin onderzocht wordt hoe de uitvoering van de 

Participatiewet te organiseren met ingang van 2021. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Het contract omtrent de samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen loopt 
per 1 januari 2020 af. Besloten is deze met 1 jaar te verlengen en gedurende dit jaar, conform het 
voorgestelde tijdspad, een besluit te nemen omtrent het gewenste uitvoeringsscenario sociale zekerheid 
(inclusief WSW) vanaf 1 januari 2021. Er is besloten met ingang van 1 januari 2019 te werken met het 
herziene productenboek 2.0 (versie 2019). Conform de vereisten in de aanbestedingswet wordt de raad 
gevraagd hiertoe een aanwijzingsbesluit te nemen.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In 2011 heeft de gemeente Tubbergen de uitvoering omtrent de sociale zekerheid uitbesteed aan de 
gemeente Almelo, vanaf 2015 in gezamenlijkheid met de gemeente Dinkelland. In 2017 is er besloten een 
onderdeel van de uitvoering van de Participatiewet onder te brengen bij Soweco. Daardoor moest het 
contract en het productenboek met de gemeente Almelo aangepast worden. Daarnaast liep het 
oorspronkelijke contract af op 1 januari 2020 en moest er sowieso een verlenging worden geregeld. Tijdens 
het aanpassen van het contract werd duidelijk dat door een aanpassing in de aanbestedingswet een 
stilzwijgende verlenging niet meer mogelijk is. Een uitbesteding van taken aan een andere gemeente moet 
nu via een aanwijzingsbesluit of een aanbesteding worden geregeld. Tevens hebben de gemeenten 
Tubbergen en Almelo te maken met een heroriëntering op de uitvoering van de WSW door Soweco. Omdat 
Soweco ook een gedeelte van de uitvoering van de Participatiewet doet bij deze gemeenten is een bredere 
uitwerking van scenario's gewenst, en wel in een gelijktijdig tempo als de Soweco uitwerking (ultimo 2021). 
Om het tijdspad optimaal te kunnen gebruiken is een verlenging van 1 jaar van voornoemde contract 
noodzakelijk. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Met dit besluit willen we continuïteit in de uitvoering van de sociale zekerheid bewerkstelligen terwijl er 
onderzocht wordt hoe we dit in de toekomst willen regelen.  
 
Argumentatie 
Het is niet mogelijk de uitvoering anders te organiseren per 1 januari 2020. En gelet op de doelgroep waar 
mee gewerkt wordt is dit risico ook ondenkbaar om te nemen. 
 
Externe communicatie 
Het productenboek dat als bijlage bij dit voorstel zit is blijvend onder embargo op grond van artikel 10, lid 2 
WOB. 
 
Financiele paragraaf 
nvt 
 
Uitvoering 
Tijdspad 
We sluiten aan bij het tijdspad dat in het kader van omvorming soweco wordt aangehouden. Op dit moment 
ziet dat er als dusdanig uit. Indien dit wijzigt zal ook dit tijdpad wijzigen. 

 2 juli 2019 besluitvorming omtrent gewenste vorm uitvoeringsorganisatie participatiewet. 

 



 

 

 11 juli 2019 besluitvorming verdere uitwerking van gekozen scenario 

 23 september besluitvorming scenario en evt. aanwijzingsbesluit in de raad 

 najaar 2019 vaststelling doorgerekende scenario. 

 december 2019 vaststelling vorm en inhoud eventueel contract met Almelo 

 2020 reorganisatie uitvoeringsorganisatie.  

 
Evaluatie 
nvt 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Dit besluit wordt in de colleges van Almelo, Dinkelland en Tubbergen simultaan genomen. Na de 
besluitvorming wordt het scenario voor zo ver mogelijk uitgewerkt en 23 september voorgelegd aan de 
raad. Dit wordt dus geharmoniseerd aangepakt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
ing. J.L.M. Scholten   drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  23 september 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Voortzetting samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 9 september 2019; 
 
gelet op de participatiewet, de aanbestedingswet en de WOB (artikel 10, lid 2); 
 
 
besluit: 
 
1. de raad wijst de gemeente Almelo aan de in het productenboek gevraagde werkzaamheden uit te 

voeren voor de gemeente Tubbergen conform de voorschriften uit de aanbestedingswet; 

2. in te stemmen met het voorgestelde tijdspad waarin onderzocht wordt hoe de uitvoering van de 

Participatiewet te organiseren met ingang van 2021. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 september 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


