
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op maandag 6 januari 2020 om 19.00 uur. 

 
Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink 

Griffier: 

De heer M. de Vet 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

 
Mevrouw C. Oude Luttikhuis (CDA) 

 

De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer E. Volmerink, wethouder 

De heer J. Oude Geerdink (CDA) Mevrouw J. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer H. Stevelink (CDA  
De heer J. Oude Vrielink (CDA)  
De heer A. Oude Vrielink, (CDA)  
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer W. Weerink (CDA)  
De heer H. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Mensink, (Dorpen Centraal) t.m. agendapunt 7  
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal)  
Mevrouw M.de Boer-Loman, (PvdA)  

De heer H. Wessels (PvdA)  
De heer J. Harmelink (PvdA)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college 

Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA) Mevr. W. Haverkamp, burgemeester 
  
Plaats:  

Raadszaal  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 2 december 2019 en  
actielijst 
 

 Besluit: 

De besluiten- en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 

Wethouder Berning: 
Het onderwerp “informeren raad inzake nieuwbouw school Geesteren” betreft een lopend proces en 
wordt als actiepunt van de lijst gehaald. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt de commissie en 
raad hierover geïnformeerd. 
 
Wethouder Volmerink: 
Op 13 januari is er een thema-avond gepland met als onderwerp “Verbonden Partijen“. Dit punt wordt 
van de lijst afgevoerd. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen vanuit de raad. 
 



 

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

 
 

4. Informatie vanuit het college  

 

 Wethouder Bekhuis bedankt iedereen voor de blijken van  medeleven die zij heeft mogen ontvangen 
na het overlijden van haar schoonmoeder. 
 

5. Toekomst Soweco, meningsvormend debat 
 

 Voorafgaand aan het meningsvormend debat zijn er twee insprekers: 
1. Mevrouw Doeschot, namens de ondernemingsraad Soweco 
2. De heer Hazewinkel, namens de raad van commissarissen van Soweco 

 
Wethouder Berning geeft aan de hand van een korte presentatie een toelichting op de ontwikkelingen 
m.b.t. de toekomst van Soweco. Deze sheets zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
Vervolgens wordt een debat gevoerd door de leden van de raadscommissie met de wethouder. 
Dit debat wordt onderbroken voor een schorsing. 
 
Besluit:  

Er wordt binnenkort (datum wordt in het presidium vastgesteld) een extra bijeenkomst met de 
raadscommissie georganiseerd over dit onderwerp. 
 

6. Presentatie “Uitvoeringsagenda Biodiversiteit 
 

 
 

De heer Th. Leferink op Reinink geeft namens Noaberkracht een presentatie over de 
“uitvoeringsagenda Biodiversiteit”. Deze presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd.  
 
Wethouder Volmerink geeft aan dat in februari 2020 een voorstel m.b.t. dit onderwerp voorligt in de 
raadscommissie.  
 
Advies commissie: 

De commissie heeft kennis genomen van de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit. 
 

7. Rondvraag 
 

 De heer van de Graaf: (GB/VVD): 

Hij pleit voor het behouden van de vuurwerktraditie maar vindt niet dat dit al “weken” van tevoren moet 
worden afgestoken. Wethouder Volmerink geeft aan dit in het college te gaan bespreken en op een 
later moment terig te koppelen.  
 
De heer Plegt (Dorpen Centraal): 

Is de extra vergadering inzake Soweco openbaar of besloten? 
De voorzitter geeft aan dat dit wordt besproken in het presidium  
 

8. Duurzaamheid 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het raadsvoorstel “Uitvoeringsagenda Energietransitie 
Tubbergen” en het procesvoorstel “Startnota Regionale Energie Strategie Twente” vast te stellen. 
 
Presentatie en bespreken raadsvoorstel: 
De heer Bruil geeft een presentatie, deze is als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 
 
a. Uitvoeringsagenda duurzaamheid 
U heeft het college via Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1 opgedragen een concrete 
uitvoeringsagenda op te stellen, deze te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en voor te 
leggen aan de raad. Via de Uitvoeringsagenda Energietransitie geeft het College uitvoering aan deze 
motie. De Uitvoeringsagenda brengt in beeld hoe de opgave voor de energietransitie eruit ziet en op 
welke wijze de duurzame energie opgewekt kan worden om uiteindelijk in Tubbergen energieneutraal 
te worden. 
 
b. Startnota regionale energiestrategie 
Met het vaststellen van de "Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES - Twente)" wordt 
voortgang gehouden om vanuit het klimaatakkoord samen met medeoverheden en maatschappelijke 
partners te komen tot het behalen van de doelen voor de reductie van CO2 binnen de regio Twente en 
haar gemeenten. 

 
Woordvoerders: 

De heer Weerink, (CDA) 



 

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

 
 

De heer Booijink (GB/VVD) 
De heer Plegt (DC) 
De heer Oude Vrielink (CDA) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Groothuis (GB/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
Wethouder Bekhuis, portefeuillehouder  
 
Advies commissie: 

Beide raadsvoorstellen worden als bespreektukken voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 
geagendeerd. 
 

9. Vastellen notitie Groene leges 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. "groene leges" in te voeren op basis van de bijbehorende notitie "Groene leges Noordoost Twente";  
2. een teruggaveregeling voor duurzaamheidsmaatregelen in de eerste wijziging van de Verordening 
op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Tubbergen 2020 op te nemen;  
3. het invoeren van groene leges in 2020 te evalueren om te bezien of de regeling voor 2021 
aangepast dient te worden 
 
Woordvoerders: 

Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Oude Vrielink (CDA) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Wessels (PvdA) 
Wethouder Bekhuis, portefeuillehouder 
 
Wethouder Bekhuis zegt toe de vraag inzake vrijstelling van OZB bij duurzaamheidsmaatregelen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd. 
 

10. Vaststellen bestemmingsplan 'Geesteren, Huyerensebroekweg 5 Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto 1.2.3. van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
'Geesteren, Huyerensebroekweg 5' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHUYERENSEBRO5-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHUYERENSEBRO5-VG01 vast te stellen;  

3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 
6.2.1A, aanhef onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld 
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro.  

 
Woordvoerders: 

De heer Stevelink (CDA) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (DC) 
Wethouder Volmerink, portefeuillehouder 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd. 
 

11. Vaststellen bestemmingsplan “Kloosteresweg 1 Tubbergen” 

 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
“Kloosteresweg 1 Tubbergen” met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPKLOOSTERESWG1-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen;  



 

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

 
 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPKLOOSTERESWG1-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 
6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld 
artikel 6.2.4, onderdelen bt / mf, van het Bro;  

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet 
ongewijzigd vast te stellen. 

 
Woordvoerders: 

De heer Stevelink, (CDA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd. 
 

12 Veegbesluit intrekken regelingen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De volgende regelingen (en/of beleidsnota's) in te trekken:  
1. Verordening Basisregistratie personen Tubbergen (2014)  
2. Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden 

overheidspersoneel tot het uitvoeren van de FPU Gemeenten (2000)  
3. Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (2012)  
4. Beleidsnotitie beroepen en bedrijven aan huis in de kernen van Tubbergen  
5. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente (2014)  
6. Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015  
7. Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op 

initiatief van de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het 
bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd (2000)  

8. Beleidsnota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Tubbergen 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd. 
 

13 
 

Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Wij stellen uw raad voor om kennis te nemen van de reactienota aan de Adviesraad sociaal 
domein Tubbergen.  

1. 2. Wij stellen uw raad voor te besluiten tot vaststelling van de Verordening Adviesraad sociaal 

domein gemeente Tubbergen. 
 

Woordvoerders: 

De heer N. van de Graaf 
De heer Plegt 
De heer Stamsnieder 
Wethouder Berning, portefeuillehouder 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd. 
 

14 Vaststellen Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugd Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2020 vast te stellen;  
2. 2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2020 vast te stellen; 3. De Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2019 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 
2019 in te trekken. 
 

Woordvoerder: 

Mevr. M. de Boer-Loman (PvdA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 januari 2020 geagendeerd 
 

15 Sluiting 
 

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



 

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

 
 

 

 

 
 
Openstaande acties: 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Weth Berning Organiseren extra bijeenkomst 
toekomst Soweco  

n.n.t.b.  

2. Weth. Volmerink Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda 
Biodiversiteit  

Raadscommissie 
februari 2020  

 

3 Burg. 
Haverkamp 

Vuurwerkoverlast 2020 Raadscommissie 
februari 2020  

 

4 Weth. Bekhuis Vrijstelling OZB bij verduurzaming Raadscommissie 
februari 2020 

 

 



Uitvoeringsagenda 
Energietransitie Tubbergen

Raadscommissie 6 januari 2020



Aanleiding

•Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1: opstellen  
concrete uitvoeringsagenda, deze koppelen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen en voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

•Uitvoeringsagenda: opgave voor de energietransitie, 
hoe duurzame energie opwekken om uiteindelijk in 
Tubbergen energieneutraal te worden.



Huidig energieverbruik

TJ 2014 2015 2016 2017 

Gebouwde Omgeving 799 806 811 833 

Verkeer en Vervoer 542 543 559 561 

Industrie, Energie, Afval en Water 103 112 107 108 

Landbouw, Bosbouw en Visserij 137 145 135 131 

Hernieuwbare Warmte 77 86 94 103 

Zonnestroom: gebruik achter de meter 3 3 4 5 

Totaal 1.661 1.695 1.710 1.741 

 

Energieverbruik stijgt , doelstelling energiebesparing 
wordt niet gehaald



Opgave duurzame energie

• Twentse Energiestrategie (2018) en begroting 2019

Jaar 2023 2030 2050 

Energieverbruik in Tubbergen 2015: 1700 TJ 

   Besparing (% t.o.v. 2015) 6% 12% 36% 

Besparing (TJ) 102 204 604 

Duurzame opwek 20% 30% 100% 

Duurzame opwek (na besparing, in TJ) 238 306 1.096 

 



Relatie RES en WTV

• Regionale energiestrategie (RES): benodigde hoeveelheid duurzame 
elektriciteit en wijze lokale en regionale opwek, scope tot 2030. 
Startnota RES gaat over proces om medio 2020 een concept bijdrage 
('bod') vanuit de regio Twente te kunnen doen naar het Rijk

• Warmtetransitievisie is plan voor aardgasloze gemeente 
(Kabinetsbesluit), scope tot 2050. Elke gemeente voor 2021 een visie: 
welke dorpen/wijken wanneer en hoe het beste van aardgas af 
kunnen. In januari ter inzage, voorjaar ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. Samen met inwoners en stakeholders in 2020 een 
Wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld voor de eerste wijken

• In Uitvoeringsagenda komt RES en WTV bij elkaar



Verschillende mogelijkheden opwek 

• (grootschalig) zon op dak

• Biomassa/vergisting (groen gas)

• Windturbines

• Zonnevelden

• Warmte: WKK, bodemwarmte, warmtenetten



Stappenplan

Uitgangspunt is de hoeveelheid zonnevelden niet meer te laten zijn dan 
noodzakelijk. Stappenplan hoeveel en hoe duurzame energie opgewekt 
kan worden.   

1. Benutten maximale mogelijkheden zon op daken 

2. Benutten mogelijkheden biovergisting

3. Benutten mogelijkheden windturbines.

4. Resterende opgave: extra windturbines en zon op velden



Scenario’s opwek

• Scenario met alle opwekmogelijkheden, zowel minimaal als maximaal

• Hoofdconclusie: opwek via windturbines en realisatie biovergisting van groot 
belang voor bereiken duurzaamheidsdoelstelling. Anders veel zonnevelden 
nodig.

• NB: uitgangspunt is forse besparingsdoelstelling en de forse opbrengst 
biomassa uit RES-Twente. Indien beide of een van beide niet gehaald 
worden, worden de opgaven voor zonnevelden of wind nog groter.

Berekening per opwekwijze 

Opwek/eenheid 

(TJ) 

Aantal 

benodigd in 

2030 (306 

TJ) 

Aantal 

benodigd in 

2050  

(1.023 TJ) 

Opwek zon op dak grootschalig (totaal) 72 72  721 

Opwek biovergisters (groot) 88 3,5 72  

Opwek dorpsmolen 6,6 46 
155 

Opwek wind grote turbines 28,8 11 35 

Aantal ha zonneveld benodigd voor opgave 2,7 113      379 

 

                                                
1 Gemaximeerd door ingeschatte mogelijkheden grootschalig zon op daken.  
2 Gemaximeerd door hoeveelheid beschikbare biomassa 



Planning en mijlpalen

• December 2019/januari 2020: RES: concept Energiestrategie Twente wordt 
ter kennisgeving voorgelegd aan raden. Op basis van alle 31 concept RES-
en vindt tussen december 2019 en juni 2020 doorrekening en eventuele 
herverdeling plaats. 

• Eerste kwartaal 2020 voorstel windbeleid in gemeenteraad 
• Eerste kwartaal 2020: voorstel mogelijkheden ontwikkelende rol gemeente 

bij energietransitie
• Voorjaar 2020: vaststelling in gemeenteraad van regionale 

warmtetransitievisie (routes voor aardgasvrij Tubbergen in 2050)
• Mei 2020: evaluatie zonneveldenbeleid 
• Juni 2020: Energiestrategie Twente 1.0 vastgesteld door gemeenteraden, 

Provinciale Staten en de algemene vergadering van de waterschappen.



Vervolgproces en monitoring

• 2 keer per jaar raadsbrief met stand van zaken duurzaamheid

• Jaarlijkse monitoring via Klimaatmonitor



Vragen?



Uitvoeringsprogramma
Biodiversiteit



Inhoud

1. Inleiding

2. Huidig uitvoeringsprogramma

3. Integrale visie

4. Kansen en ambities

5. Externe partijen

6. Communicatie

7. Plaagbestrijding
1. Ongediertebestrijding

2. Eikenprocessierups (EPR)

3. Exotenbestrijding

4. Gebruik glyfosaat



1. Inleiding

• Aanleiding en doel

- Wat doen wij en waarom?

- Wat gaan wij doen in 2020 ?

- Wat zijn onze ambities na 2020?

Documenten die ten grondslag liggen aan het rapport:
o AMENDEMENT VAN raadslid Wessels (PvdA); het voorstel tot instemming met de 

beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Tubbergen 2020-2027 terug 
te leggen aan het college, met de opdracht een integrale visie en uitvoeringsagenda ter 
bevordering van biodiversiteit, als bedoeld in de motie 2019- Wessels/Lentferink/Plegt-
1, aan het voorstel toe te voegen. d.d. 24-10-2019

o Eindrapport onderzoek gemeente Tubbergen “Motie: Uitstervingsgevaar bestuivende 
insecten” d.d. 05-04-2017

o KOG Tubbergen, d.d. 18-09-2019
o Motie Biodiversiteit; Raadsvergadering 17 juni 2019
o motie 28 november 2016: uitstervingsgevaar bestuivende insecten



2. Huidig uitvoeringsprogramma

• Binnen bebouwde kom

• Buiten bebouwde kom

– Maaien bermen

– Slootonderhoud

– Motie “uitstervingsgevaar bestuivende 
insecten”

– Vanuit afdeling groenbeheer

– Casco beleid, inpassingsplannen, 
erfbeplantingsplannen, KGO-projecten



3. Integrale visie

(Eindrapport Motie gemeente Tubbergen, 2017)

Doel: - verbeteren leefgebieden bestuivende insecten

- verbindingszones buitengebied creëren 

- ecologisch bermbeheer



4. Kansen en ambities

• Maaien wadi’s (KOG)

• Burgerparticipatieprojecten (KOG)

• Maaien bermen en sloten

• Slootonderhoud

• Bijen educatie
• Burgerparticipatieprojecten 

(KOG)
• Groene Loper
• Klimaatadaptatie
• Groene schoolpleinen
• Natuurinclusief bouwen
• Landschapsdeal
• Platform Natuurlijk Tubbergen
• Ecoranden - akkerranden



5. Externe partijen

• Vereniging Natuur & Bijen Tubbergen

• Natuur en vogelwerkgroep “De Grutto”

• Stichting Vogelwerkgroep Geesteren

• Wild Beheer Eenheid Tubbergen

• Jeugdnatuurclub Vasse en omstreken

• Nederlandse Bijenhoudersvereniging

• Hoeve Springendal

• Waterschap Vechtstromen

• Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten

• Agrarisch Gebiedscollectief

• LTO/GLB

• NEOL Natuur Educatie Op Locatie



6. Communicatie

Communicatiedoelgroepen

Extern:

- Inwoners

- (Agrarische) ondernemers

- Belangengroeperingen, natuurverenigingen

- Provincie, waterschap?

- Scholen

Intern:

- College

- Raad

- Medewerkers (in uitvoering)

- COR

- Buurtmannen/-vrouwen

- Bedrijvencontactconsulenten



7. Plaagbestrijding

• Ongediertebestrijding

• Eikenprocessierups (EPR)

• Exotenbestrijding

• Gebruik glyfosaat



Perspectief op uitvoering 

Sociale Werkvoorziening 

en Participatiewet

6 januari 2020



6 januari 2020 Contouren Wsw en Participatiewet

Leidend kader

• Samen redzaam, gezond meedoen

• Inclusieve arbeidsmarkt

Maar ook

• Behoud van kennis en ervaring Soweco

• Samenwerken met Dinkelland in 
Noaberkracht



6 januari 2020 Contouren Wsw en Participatiewet

Uitgangspunten

• Uitvoering dichtbij, samenwerken waar nodig

• Baan- en loonzekerheid Wsw’ers

• Samenwerking met ondernemers en 
organisaties

• Sturen op samenhang van taken

• Gezond financieel kader

• Leren en werken voor alle doelgroepen



6 januari 2020 Contouren Wsw en Participatiewet

Voorlopige richting

• Gemeente is werkgever Wsw’er

• Werkgeverstaken doen we samen

• Beschut werk doen we samen in Almelo

• Gemeentelijk groen als geheel integreren in 
buitendienst

• Detachering in samenhang met Participatiewet

• Begeleid werken in samenhang met Participatiewet

• Werkgeversbenadering doen we zelf i.a.m. Werkplein



6 januari 2020 Contouren Wsw en Participatiewet

Hoe verder?

• Januari

Uitwerken businesscase

• Maart/april

Raadsbesluit uitvoeringsmodel


