
 

 

  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
34092 

Bijlagen 
2 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2019 nr. 9 

Verzenddatum 
12 februari 2019 

 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 12 februari 2109 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
de doorontwikkeling van Soweco 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
De betreffende raadsbrief van het AB Soweco, alsmede de presentatie van de wethouder aan de raad, door 
te sturen aan de raad. 
 
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 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



~SOWECO 

Aan de raden van de 

bij de GR aangesloten gemeenten 

Onderwerp: doorontwikkeling SOWECO 

6 februari 2019 

Geachte leden van de raad, 

Inleiding 

Ten gevolge van veranderende wetgeving is er sinds 2015 geen instroom meer in de sociale 
werkvoorziening. Tegelijk is er gekort op de rijksbijdragen en wordt er vanuit andere regelingen een 
ander beroep gedaan op de gemeente. De opdracht van SOWECO moest daardoor worden aangepast. 
Dit proces van doorontwikkeling is in volle gang. Graag informeren wij u over de voortgang hiervan. 

Terugblik 

Het AB heeft in maart 2017 besloten dat de GR en NV SOWECO gesplitst worden (deconsolidatie en 
ontvoeging), dat de GR wordt afgebouwd en dat de NV wordt doorontwikkeld naar een zelfstandige 
Maatschappelijke Onderneming (MO). 

Vervolgens is in de notitie 'Vervolg ontwikkeling SOWECO - governance, aandachtspunten en 
projectinrichting' vastgelegd dat het vastgoed van de GR uiterlijk per 1 januari 2021 is vervreemd en 
dat voor diezelfde datum alle ambtelijke dienstverbanden van de GR zijn overgedragen of beëindigd. 
De GR is per 1 januari 2021 niet langer aandeelhouder van de NV. De aandelen zijn uiterlijk op die 
datum overdragen aan de gemeenten en/of andere nieuwe aandeelhouders. Kortom, de GR zal per 1 
januari 2021 alleen nog uit SW-personeel bestaan. 

Er is afgesproken dat de NV vanaf 2018 drie jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen en om te groeien 
naar de zelfstandige MO en een marktpositie op te bouwen waarin de organisatie niet grotendeels 
afhankelijk is van gemeentelijke opdrachten. Tijdens deze periode committeren de gemeenten zich 
opdrachten te gunnen aan de NV. 

In 2018 zijn vervolgstappen gezet in het kader van het proces van doorontwikkeling van SOWECO. 
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~SOWECO 
Huidige situatie: 

De volgende stappen zijn gezet: 

• Er is een GR-vertegenwoordiger benoemd als 'counterpart' voor directeur NV. 

• De deconsolidatie ( = ontvlechting) is uitgewerkt, en vastgesteld door het Algemeen Bestuur onder 
voorwaarde dat GR door de NV wordt gecompenseerd voor eventuele hogere lasten. 

• De deconsolidatie heeft als basis gediend voor dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) tussen GR 
en NV. Deze zijn voor 2019 opgesteld en worden periodiek geëvalueerd. 

• Het vastgoed dat in bezit is van de GR is in beeld gebracht. De eerste panden, die niet van direct 
belang zijn voor de bedrijfsvoering, zijn verkocht. 

• De gevolgen van eventueel aandeelhouderschap voor aanbestedingen en belastingen zijn in kaart 
gebracht door een externe partij. 

• Onderzoek naar aandeelhouderschap is gestart en er wordt een voorkeursmodel uitgewerkt. 

Vervolg 

Momenteel wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd naar een voorkeursscenario van het 
aandeelhouderschap. De oplevering hiervan wordt medio februari verwacht. 

Het voorkeursscenario zal vervolgens inhoudelijk, financieel en juridisch zorgvuldig moeten worden 
uitgewerkt. Daarin moeten dan ook de eigen keuzes van de gemeenten verwerkt worden. Dit proces 
moet gezamenlijk in een zelfde snelheid en in onderlinge samenhang doorlopen worden. Zorgvuldige 
communicatie met alle stakeholders is tijdens dit proces cruciaal. De Raad van Commissarissen wordt 
uiteraard nauw betrokken. 

Het jaar 2019 wordt benut voor uitwerking en besluitvorming op hoofdlijnen. Uiterlijk in het derde 
kwartaal wil het dagelijks bestuur een keuze maken voor het definitieve uitvoeringsmodel. Na overleg 
in het algemeen bestuur en met de Raad van Commissarissen zult u hiervan op de hoogte worden 
gebracht. 

Er wordt vanuit gegaan dat het oorspronkelijke tijdpad wordt gehaald. In 2020 wordt de nieuwe 
uitvoering voorbereid en geïmplementeerd, waardoor deze dan, conform de eerdere aankondigingen 
over dit proces, in 2021 van start kan gaan. De geplande afbouw van de GR gaat gedurende dit proces 
op de ingeslagen weg voort. 

Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur van de GR Soweco 
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Soweco NV 



 





Soweco (Huidige situatie) 

Tubbergen: 

– 95 fte 

– lid van gemeenschappelijke regeling SOWECO met 5 andere 

gemeenten 

– Uitvoering geheel uitbesteed aan SOWECO 

• Menselijk kapitaal, huisvesting en bedrijfskosten (de erfenis) 

– Aandeel Tubbergen in exploitatietekort: circa 8% 

– Tekort exploitatie ca. - € 400.000 (begroting 2019):  

– Verwachting 2021: minimaal - € 500.000 bij ongewijzigd beleid 

(sterfhuisconstructie) 

 



Soweco (Huidige situatie financieel) 





Organisatie-ontwikkeling GR 
• Verwachte oplopende tekorten subsidieresultaat SW  

• Teruglopend aantal SW’ers en verdiencapaciteit 

• Participatiewet (zelfde mensen andere doelgroep, minder financiële middelen)  

• Transformatie arbeidsmarkt zowel regionaal als lokaal (flexibilisering) 

• Invoering nieuw beschut ca. 2 per jaar 

• Rijksbijdrage per AJ minus € 500,- per jaar tot en met 2020 € 23.400 i.p.v. € 

25.400 nu (demping door compensatie cao) 

• Minder uitstroom per jaar dan waarmee het rijk rekent ( 6% per jaar) gevolg 

totaal budget moet verdeeld worden over meer AJ, verdere verlaging  

bedrag per AJ 

                 Noodzaak tot heroriëntatie inrichting bedrijf 



Per SW-medewerker 



Standpunt t.a.v. Soweco 

• GR vormt financiële last + toename exploitatietekort   

• Voornemen nieuwe “sociale onderneming” te starten 

– Doel: niet alleen SW uitvoeren maar ook werk voor andere 

gemeentelijke taken Participatiewet (activering, re-integratie) en/of 

WMO (arbeidsmatige) dagbesteding 

• Nieuwe instroom uit Participatiewet nodig om bedrijfsmodel SOWECO in 

stand te houden. 



Standpunt t.a.v. Soweco 

• Tevreden over rol en resultaten Soweco binnen opgaven Gemeente 

Tubbergen (benchmark bevestigd dit) 

 

• Inzet kennis en expertise Soweco voor een brede doelgroep in de 

participatiewet. (gebruik bestaande infrastructuur) 

 

• Zo regulier mogelijk plaatsen van de doelgroepen binnen bedrijven.  
– (huidig 60% detachering en 40% in house) 

 

• Omvorming moet leiden tot het terugdringen van het exploitatietekort (niet 

verdwijnen tekort). 

 

• Omvorming moet rol spelen in bredere opgave sociaal domein.  

 



Raadsbesluit 20 maart 2017 

• Bestaande kennis en expertise van SOWECO, die nuttig is voor 

toekomstige activiteiten in het sociaal domein, veilig te stellen en uit te 

nutten (opgave blijft). 

 

• Optimaliseren integrale aanpak 4D benadering (Zorg – Onderwijs-Werk) 
– Balans tussen inkomensvoorzieningen en zorg.  

– Interventieplan sociaal domein (omzien naar elkaar) 

 

• Participatie van burgers (ongeacht afstand, doelgroep of financiering).  
– Preventief op structurele (zorg) vraag naar voorzieningen te verkleinen.  

 

 



Raadsbesluit 20 maart 2017 

• Alle mensen uit de Participatiewet die niet jobready zijn, screenen, opstellen 

en uitvoeren van stappenplan richting (vrijwilligers) werk waaronder 

praktijkdiagnose, arbeidsfit maken, jobcoaching, naar werk toeleiden. 

 

• Advisering van gemeente ten aanzien van mogelijke kandidaten voor Nieuw 

Beschut door middel van een praktijkdiagnose. 

 

• Uitvoering (begeleiding) nieuw Beschut en loonwaardemetingen. 

 

• Ondersteuning in SROI bij aanbestedingen door de gemeente en advisering 

aan werkgevers daarbij.  



Resultaten? 
De klanten uit ons granieten bestand zijn beter in beeld, aantal zijn (gedeeltelijk) 

aan het werk, aantal zijn maatschappelijke actief, aantal hebben zorg gekregen die 

nodig was, aantal zijn op traject richting arbeidsmarkt. 

 



Resultaten? 
 

De integrale aanpak krijgt steeds meer vorm.  

 

• De medewerkers van het werkplein, Soweco en TOZ zitten iedere dinsdag op 

het gemeentehuis en afstemming en samenwerking is daarmee een feit. 

 

• Complexiteit op verschillende leefgebieden (WMO en Participatiewet). 

 

• Samenwerking RMC  en Soweco rondom ‘jongeren wal en schip / 

schoolverlaters’.  
– Indicatie banenafspraak 2017-2018 (18 jongeren) 



Hoe nu verder? 

Focus op besluitvorming richting doorontwikkeling Soweco MO! 

 

 

• Splitsing GR en NV (deconsolidatie en ontvoeging) 

• Verder afbouwen van de GR (zorgvuldig) 

• Vervreemden van vastgoed (niet eigen gebruik) 

• Inzoomen op consequenties aandeelhouderschap? Keuze in 2021? 

 

 

• Ontwikkelen nieuwe diensten (iom lokale ondernemers) 

• Uitbouwen full service punt Soweco Tubbergen 

 

 

 


