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Bijgevoegd ontvangt u ter informatie een kopie van de op 20 april 2012 door de gemeente Rijssen-Holten 
verzonden brief aan het algemeen bestuur van de GR SOWECO. Door middel van deze brief wordt een 
verzoek tot uittreding uit de GR SOWECO ingediend. 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen. Mijn telefoonnummer is (0548) 854 745. 

Met vriendelijke groet, 
afdeling Mens en Werk 

W. (Werner) Loode 
medewerker Beleid 
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Geacht bestuur, 

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten in haar vergadering van 29 maart 2012 heeft 
ingestemd met de door uw bestuur getrokken conclusie dat het meerjarenplan 2013-2017 van SOWECO NV 
niet voldoet aan het door uw bestuur in december 2011 vastgestelde kader. 

In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad haar voorkeur uitgesproken voor een lokale uitvoering van de 
Wsw, in samenwerking met de buurgemeente Hellendoorn, boven het blijven participeren in SOWECO. 

Hierbij zenden wij u het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en het daarvoor opgestelde raadsvoorstel. 

Conform de opdracht van de gemeenteraad dienen wij hierbij, op grond van artikel 33 van de 
gemeenschappelijke regeling SOWECO, een verzoek tot uittreding in bij uw bestuur. Wij verzoeken u de voor 
uittreding noodzakelijke stappen in gang te zetten, zodat de uittreding gerealiseerd kan worden ingaande 1-1-
2014. 

Mede gelet op uw brief van 21 februari 2012 gaan wij er van uit dat een en ander wordt afgewikkeld conform 
de hierover gemaakte afspraken in de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur, waarbij het 
rapport van Langedijk SWO is aanvaard als basis voor de onderhandelingen. 

Wij treden graag binnenkort met u in overleg om het onderhandelingsproces voor uittreding vorm te geven en 
het opstellen van een stappenplan daarvoor. Wij hopen, mede gelet op het belang van de doelgroep, in 
constructief overleg tijdig tot afronding van dit proces te kunnen komen. 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de gemeenteraden van de op dit moment in de GR 
SOWECO participerende gemeenten. 

Wilt u het documentnummer vermelden als u op deze brief reageert? 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en WëtHpuders, 

A.C. van Eek 
secretaris 
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