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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de aanwijzing per 1 oktober 2021 van Stichting 
Participatie Noaberkracht als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening voor de gemeente Tubbergen 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met het aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting 
Participatie Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021 en intrekking van het aanwijzingsbesluit uitvoering 
Wsw Soweco NV gemeente Tubbergen 2021 per 1 oktober 2021 
 
Toelichting 
Op 15 december 2020 heeft het college besloten om samen met de gemeente Dinkelland een stichting op te 
richten voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (Pw). Op 26 
januari 2021 heeft de raad vervolgens besloten om op dit voornemen geen wensen en bedenkingen in te 
brengen. 
Op 15 december 2020 heeft het college tevens besloten om in samenspraak met het bestuur en raad van 
toezicht van SPD, de stichting waarin de gemeente Dinkelland op dit moment nog de uitvoering van de Wsw 
heeft ondergebracht, de juridische structuur van SPD zodanig aan te passen dat zowel de gemeente 
Dinkelland als de gemeente Tubbergen, zonder daarbij in strijd te komen met de Aanbestedingswet, deze 
stichting kan aanwijzen als uitvoerder van de Wsw en de Pw. Deze aanpassingen hebben inmiddels 
plaatsgevonden en is de naam aangepast naar Stichting Participatie Noaberkracht. 
 
Omdat de gemeente Tubbergen het materieel werkgeverschap van de Wsw op dit moment nog heeft 
ondergebracht bij SOWECO NV en SOWECO NV, zoals gepland, per 1 oktober 2021 zijn activiteiten staakt 
en in financiële liquidatie gaat, worden deze activiteiten per 1 oktober 2021 overgedragen aan de gemeente. 
Om deze reden heeft het college besloten om per 1 oktober 2021 de SPN aan te wijzen als uitvoerder van 
de Wsw en per dezelfde datum de aanwijzing in te trekken van SOWECO NV als uitvoerder van de Wsw. In 
overleg met SPN is verder besloten om voor de uitvoering van de taken in 2021 nog geen subsidie toe te 
kennen aan SPN. De belangrijkste reden hiervoor is dat t/m september 2021 vanuit de Wsw-subsidie door 
de gemeente de salarissen zijn betaald van de Wsw'ers waardoor het overhevelen hiervan per 1 oktober 
2021 financieel ingewikkeld is. Dat betekent dat SPN vanaf 1 oktober weliswaar uitvoering geeft aan het 
materieel werkgeverschap voor Tubbergen maar dat de daarmee gepaard gaande kosten, o.m. de 
salarissen van onze Wsw'ers, in 2021 nog betaald worden door de gemeente Tubbergen. Op korte termijn 
zal SPN een subsidieaanvraag indienen voor 2022 en deze zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan 
het college. 
 

 



Voor de Wsw'ers heeft deze verandering verder geen gevolgen. Weliswaar stopt de begeleiding die 
SOWECO NV biedt per 1 oktober 2021 maar per dezelfde datum neemt SPN deze taken over en 
mogelijkerwijze zelfs met dezelfde medewerkers die deze begeleiding ook boden vanuit SOWECO NV. Over 
deze verandering ontvangen al onze Wsw'ers een brief met daarin ook een uitnodiging voor een persoonlijk 
gesprek. Deze brieven, een brief voor de doelgroep werkzaam in de gemeentelijke groenvoorziening en een 
brief voor de doelgroep werkzaam bij of via SOWECO NV, zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Daarnaast voert SOWECO, of één van haar werkmaatschappijen, nog een aantal opdrachten uit voor de 
gemeente op het gebied van de Participatiewet. Naast uitvoering van het Beschut Werk in het kader van de 
Pw, voert SOWECO op dit moment ook nog een opdracht uit inzake regievoering Pw voor inwoners met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het college heeft besloten om voor deze twee opdrachten, net zoals de 
gemeente Dinkelland dat heeft gedaan voor beide doelgroepen, een dienstverleningsovereenkomst af te 
sluiten met SPN. 
 
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 burgemeester 

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

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



                                                                                                                               

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende 

bepalingen over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Aanwijzingsbesluit uitvoering 

Wsw Stichting Participatie Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 

overwegende dat: 

 de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening tot 1 januari 2021 ten behoeve van 

het college werden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling SOWECO; 

 per 1 januari 2021 deze gemeenschappelijke regeling door de deelnemende gemeenten is 

opgeheven waardoor het college de naamloze vennootschap SOWECO NV (tijdelijk) heeft 

aangewezen om vanaf genoemde datum de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren; 

 de gemeenten Dinkelland en Tubbergen een stichting hebben opgericht met als doel het 

exclusief (doen) uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet ten 

behoeve van de gemeenten, welke stichting is genaamd Stichting Participatie Noaberkracht; 

 het college op grond van artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening de 

bevoegdheid heeft om een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te wijzen voor de uitvoering van 

deze wet; 

 het college vanaf 1 oktober 2021 Stichting Participatie Noaberkracht aanwijst voor de uitvoering 

van bepaalde taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en 

ter financiering hiervan Stichting Participatie Noaberkracht jaarlijks op aanvraag een subsidie 

verstrekt. 

Besluit tot aanwijzing 

Het college wijst hierbij Stichting Participatie Noaberkracht aan voor de uitvoering van de taken 

en/of werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening ten behoeve van inwoners 

van de gemeente Tubbergen, zoals vastgelegd in Bijlage 1 die aan dit aanwijzingsbesluit is gehecht, 

een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden en/of bepalingen. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. gemeente: de gemeente Tubbergen 

c. Stichting NUO: Stichting NUO, gevestigd te Almelo; 

d. Stichting Participatie Noaberkracht:  Stichting Participatie Noaberkracht, gevestigd te Denekamp 

met KvK-nr. 58659404; 

e. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.  

 

Artikel 2 Aanwijzing Stichting Participatie Noaberkracht 

1. Het college wijst Stichting Participatie Noaberkracht als privaatrechtelijke rechtspersoon aan 

voor de feitelijke uitvoering van de taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wsw zoals 

vastgelegd in Bijlage 1 die integraal en onlosmakelijk deel uitmaakt van dit aanwijzingsbesluit; 

2. Het college draagt de uitvoering van de Wsw op aan Stichting Participatie Noaberkracht als 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wsw, voor zover die uitvoering niet is opgedragen aan Stichting 

NUO. 

 



                                                                                                                               

 

 

3. Het college is en blijft voor mensen met een Wsw-dienstbetrekking de (formele) werkgever, 

hetgeen inhoudt dat deze mensen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de gemeente 

Tubbergen. Het college blijft daarmee onverkort verantwoordelijk voor mensen met een Wsw-

dienstbetrekking. 

 

Artikel 3 Subsidie 

1. Uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar verzoekt Stichting Participatie Noaberkracht voor het daarop 

volgende kalenderjaar, onder overlegging van haar bedrijfsplan inclusief begroting, aan het 

college om toekenning van een subsidie voor de uitvoering van de taken en/of werkzaamheden, 

zoals beschreven in Bijlage 1. 

2. Uiterlijk op 1 november van datzelfde kalenderjaar neemt het college een besluit over de 

subsidieaanvraag.  

3. In de subsidiebeschikking wordt in ieder geval bepaald dat Stichting Participatie Noaberkracht 

zich moet houden aan de regels die in de Wsw en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten zijn 

gesteld. 

4. In de subsidiebeschikking staan voorts afspraken over onder meer de financiering, 

informatieverstrekking en de overige rechten en plichten van de partijen bij de subsidie. 

 

Artikel 4 Aanwenden financiële middelen 

Stichting Participatie Noaberkracht wendt de door het college in het kader van de Wsw aan Stichting 

Participatie Noaberkracht ter beschikking te stellen financiële middelen uitsluitend aan om de Wsw 

uit te voeren. 

 

Artikel 5 Wijziging, verval en intrekking 

1. Het college is bevoegd de inhoud van dit aanwijzingsbesluit te wijzigen. 

2. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit in elk geval wanneer wijzigingen in wet- of regelgeving 

dit noodzakelijk maken. 

3. Het college overlegt met Stichting Participatie Noaberkracht over wijzigingen van dit besluit en 

de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

4. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en kan door een besluit van het college worden 

ingetrokken. De intrekking gaat slechts in op 1 januari van een kalenderjaar en niet eerder dan 

twaalf maanden nadat het besluit tot intrekking is bekendgemaakt. 

 

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin dit besluit niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college, na het 

bestuur van Stichting Participatie Noaberkracht gehoord te hebben.  

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021 



                                                                                                                               

 

Artikel 8 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting Participatie 

Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen d.d. 31 

augustus 2021  

De secretaris,      de voorzitter,  

                                 

ing. J.L.M Scholten     Drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 



Wsw-ers Tubbergen

Groen

XXX

XXX

Tubbergen, 25 augustus 2021

Beste medewerker,

Nu de vakantie er voor de meesten weer opzit, willen we je graag informeren over een aantal zaken.

Op 1 januari 2021 heeft de gemeente Tubbergen jouw dienstverband van Soweco overgenomen. 
Daar heb je toen niet veel van gemerkt, omdat Tubbergen de begeleiding van de Wsw-ers gewoon 
bij Soweco heeft gelaten.
Binnenkort komt daar verandering in. Soweco houdt immers op te bestaan. Vanaf dat moment laat 
de gemeente Tubbergen de begeleiding regelen door de Stichting Participatie Noaberkracht (SPN).

De SPN heet nu nog SPD (Stichting Participatie Dinkelland). De SPD begeleidt alle Wsw-ers uit de 
gemeente Dinkelland. Als de SPD ook de Wsw-ers uit Tubbergen gaat begeleiden, wordt de naam 
veranderd in SPN. Dat gebeurt op 1 oktober. 

Na 1 oktober krijgt iedereen een uitnodiging voor een gesprek. Daarin kun je kennis maken met 
de mensen, die de begeleiding binnen de SPN verzorgen. Zij zullen je dan uitleggen hoe dat verder 
geregeld wordt en je kunt dan ook alle vragen stellen, die je hierover hebt. Wil je graag een familielid
of andere begeleider meenemen naar dat gesprek, dan is dat uiteraard geen probleem.

Het is in ieder geval de bedoeling dat er ook nu zo weinig mogelijk voor jou verandert. 
Je blijft gewoon hetzelfde werk doen, op dezelfde plek en met dezelfde collega’s. Aan jouw 
arbeidsvoorwaarden verandert ook niets. Het kan zelfs zijn dat je dezelfde teamleider en/of 
personeelsfunctionaris behoudt. De SPN neemt namelijk een aantal mensen van Soweco over.

Nieuwe teamleider
Zoals je waarschijnlijk al wel hebt gehoord, heeft René Droste een andere 
functie gekregen binnen Noaberkracht. Hij is nog wel vaak op de locatie in 
Tubbergen aanwezig, maar René is niet meer jullie teamleider. 

Die rol is overgenomen door Eric Kuipers. Hij is enkele dagen per week 
aanwezig in het kantoor op de eerste verdieping. Je kunt daar bij hem terecht 
met vragen of problemen. 

Ook voor het aanvragen van verlof of voor ziek- of hersteld meldingen moet je 
voortaan bij Eric zijn. 
Als Eric niet op de locatie aanwezig is, kun je hem bereiken via: 06-28314213.



Website SPN
Wil je wat meer weten over de SPN? Kijk dan op de website: www.participatienoaberkracht.nl
Het is de bedoeling dat die nieuwe website deze week online gaat, maar deze is dan nog wel in 
opbouw. Er staat al veel informatie op, maar er moet ook nog van alles aangevuld worden.

Ondernemingsraad SPN
De SPN moet nog een ondernemingsraad (OR) krijgen. 
Daarvoor gaan we verkiezingen houden. Dat kan pas na 
1 januari, omdat de mensen uit Tubbergen eerst in dienst 
moeten zijn van de SPN.
De OR van de SPD gaat die verkiezingen organiseren. 
Zij zullen je daarover nog berichten. 

Heb je belangstelling om in de nieuwe OR te komen, 
of wil je zitting nemen in de verkiezingscommissie? 
Laat dat dan even weten aan Eric Kuipers, of stuur de OR 
een bericht door te mailen naar: or.spd@noaberkracht.nl 
of te bellen met nummer: 06-51393334.

Klankbordgroep
Tot het moment dat er een OR voor de SPN is gekozen, neemt de OR van de SPD jullie belangen 
waar. In de OR van de SPD zitten alleen medewerkers uit Dinkelland, maar ze zullen uiteraard ook 
hun best doen om de mensen uit Tubbergen te vertegenwoordigen. Daarbij zijn ze erg benieuwd 
naar jullie mening en ideeën. De OR van de SPD wil daarom graag een klankbordgroep in het leven 
roepen. In die klankbordgroep kunnen medewerkers van Tubbergen zitting nemen. Zij worden dan 
uitgenodigd voor vergaderingen van de OR om mee te praten over de beslissingen die de OR moet 
nemen. 

Wil je nu al graag inspraak hebben in de organisatie, waar je straks komt te werken? Meld je dan 
aan voor deze klankbordgroep. Dat kan ook via Eric Kuipers of rechtstreeks bij de OR via: 
or.spd@noaberkracht.nl of 06-51393334.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heb je nog verdere vragen, dan kun je die 
stellen aan Eric Kuipers. 

Met vriendelijke groet,

Wim Potijk
bestuurder-directeur

mailto:or.spd@noaberkracht.nl
http://www.participatienoaberkracht.nl/
mailto:or.spd@noaberkracht.nl


Wsw-ers Tubbergen

Beschut en individueel gedetacheerden

XXX

XXX

Tubbergen, 25 augustus 2021

Beste medewerker,

Nu de vakantie er voor de meesten weer opzit, willen we je graag informeren over een aantal zaken.

Op 1 januari 2021 heeft de gemeente Tubbergen jouw dienstverband van Soweco overgenomen. 
Daar heb je toen niet veel van gemerkt, omdat Tubbergen de begeleiding van de Wsw-ers gewoon 
bij Soweco heeft gelaten.
Binnenkort komt daar verandering in. Soweco houdt immers op te bestaan. Vanaf dat moment laat 
de gemeente Tubbergen de begeleiding regelen door de Stichting Participatie Noaberkracht (SPN).

De SPN heet nu nog SPD (Stichting Participatie Dinkelland). De SPD begeleidt alle Wsw-ers uit de 
gemeente Dinkelland. Als de SPD ook de Wsw-ers uit Tubbergen gaat begeleiden, wordt de naam 
veranderd in SPN. Dat gebeurt op 1 oktober. 

Na 1 oktober krijgt iedereen een uitnodiging voor een gesprek. Daarin kun je kennis maken met 
de mensen, die de begeleiding binnen de SPN verzorgen. Zij zullen je dan uitleggen hoe dat verder 
geregeld wordt en je kunt dan ook alle vragen stellen, die je hierover hebt. Wil je graag een familielid
of andere begeleider meenemen naar dat gesprek, dan is dat uiteraard geen probleem.

Het is in ieder geval de bedoeling dat er ook nu zo weinig mogelijk voor jou verandert. 
Je blijft gewoon hetzelfde werk doen, op dezelfde plek en met dezelfde collega’s. Aan jouw 
arbeidsvoorwaarden verandert ook niets. Het kan zelfs zijn dat je dezelfde teamleider en/of 
personeelsfunctionaris behoudt. De SPN neemt namelijk een aantal mensen van Soweco over.

Contactpersoon
Voorlopig is Eric Kuipers jullie contactpersoon, waar je terecht kunt 
met vragen. Je kent Eric waarschijnlijk al wel als collega van Soweco, 
maar hij werkt sinds kort ook twee dagen per week voor de gemeente 
Tubbergen. 

Je kunt Eric bereiken via de mail: e.kuipers@noaberkracht.nl of door 
hem te bellen op nummer: 06-28314213.

Website SPN
Wil je wat meer weten over de SPN? Kijk dan op de website: www.participatienoaberkracht.nl
Het is de bedoeling dat die nieuwe website deze week online gaat, maar deze is dan nog wel in 
opbouw. Er staat al veel informatie op, maar er moet ook nog van alles aangevuld worden.

http://www.participatienoaberkracht.nl/
mailto:e.kuipers@noaberkracht.nl


Ondernemingsraad SPN
De SPN moet nog een ondernemingsraad (OR) krijgen. 
Daarvoor gaan we verkiezingen houden. Dat kan pas na 
1 januari, omdat de mensen uit Tubbergen eerst in dienst 
moeten zijn van de SPN.
De OR van de SPD gaat die verkiezingen organiseren. 
Zij zullen je daarover nog berichten. 

Heb je belangstelling om in de nieuwe OR te komen, 
of wil je zitting nemen in de verkiezingscommissie? 
Laat dat dan even weten aan Eric Kuipers, of stuur de OR 
een bericht door te mailen naar: or.spd@noaberkracht.nl 
of te bellen met nummer: 06-51393334.

Klankbordgroep
Tot het moment dat er een OR voor de SPN is gekozen, neemt de OR van de SPD jullie belangen 
waar. In de OR van de SPD zitten alleen medewerkers uit Dinkelland, maar ze zullen uiteraard ook 
hun best doen om de mensen uit Tubbergen te vertegenwoordigen. Daarbij zijn ze erg benieuwd 
naar jullie mening en ideeën. De OR van de SPD wil daarom graag een klankbordgroep in het leven 
roepen. In die klankbordgroep kunnen medewerkers van Tubbergen zitting nemen. Zij worden dan 
uitgenodigd voor vergaderingen van de OR om mee te praten over de beslissingen die de OR moet 
nemen. 

Wil je nu al graag inspraak hebben in de organisatie, waar je straks komt te werken? Meld je dan 
aan voor deze klankbordgroep. Dat kan ook via Eric Kuipers of rechtstreeks bij de OR via: 
or.spd@noaberkracht.nl of 06-51393334.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heb je nog verdere vragen, dan kun je die 
stellen aan Eric Kuipers. 

Met vriendelijke groet,

Wim Potijk
bestuurder-directeur

mailto:or.spd@noaberkracht.nl
mailto:or.spd@noaberkracht.nl

