
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.3 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Kadernota 2018-2021 GR Laborijn 
 
 
Te besluiten om: 
1. Geen zienswijze te geven op de kadernota 2018-2021 van de GR uitvoeringsorganisatie 

Laborijn. 
 
Context 
Als onderdeel van de planning en control cyclus stelt de GR uitvoeringsorganisatie Laborijn 
jaarlijks een kadernota op (zie bijlage 1). De kadernota bevat de algemene beleidsmatige en 
financiële kaders voor het komende jaar en vormt de basis voor de begroting over dat jaar.  
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het dagelijks bestuur van Laborijn de 
kadernota uiterlijk 15 april van dit jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
stuurt. Gezien het kaderstellende karakter van de kadernota voor de komende meerjaren-
begroting, ligt het voor de hand om als gemeenteraad de mogelijkheid te hebben om een 
zienswijze op de kadernota te geven. 
 
Beoogd effect 
De kadernota geeft de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor de uitvoering van met 
name de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening door de GR uitvoeringsorganisatie 
Laborijn. Uitvoering binnen de gestelde kaders draagt bij aan het stimuleren van de (financiële) 
zelfredzaamheid van inwoners in de gemeente Doetinchem. 
 
Argumenten 
1.1. De kadernota geeft inhoudelijk en financieel richting aan de activiteiten van Laborijn 
De kadernota bevat algemene inhoudelijke en financiële kaders voor de uitvoeringsopdracht 
van de GR uitvoeringsorganisatie Laborijn. Daarmee voldoet de kadernota aan de vereisten die 
in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd. 
 
1.2 De kaders zijn in lijn met de beleidskaders in het sociaal domein en de begroting van de 
gemeente 
Laborijn wil bereiken dat iedere inwoner naar vermogen deelneemt aan de samenleving, bij 
voorkeur via betaald werk en als dit (nog) niet mogelijk is, door (maatschappelijke) participatie 
naar vermogen. Om dit te bereiken, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht op lokaal niveau 
in het brede sociale domein en op regionaal niveau in ieder geval met ondernemers en het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek. Laborijn stelt zichzelf ten doel om vanaf 2019, ondanks een 
groeiend aantal cliënten, binnen de beschikbare budgetten te blijven. Deze beleidsmatige en 
financiële kaders passen binnen de gemeentelijke beleidskaders in het sociaal domein en de 
meerjarenbegroting van de gemeente Doetinchem. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Doelstelling om binnen beschikbare budgetten te blijven is uiterst ambitieus 
In 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden in Doetinchem fors toegenomen en de verwachting is 
dat ook de komende jaren het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand groeit. 
Tegelijkertijd is onzeker of de gemoeide rijksbudgetten in dezelfde lijn meegroeien. Dit maakt 
de doelstelling om vanaf 2019 binnen de beschikbare budgetten te blijven uiterst ambitieus. 
Desalniettemin verwacht Laborijn met de vernieuwde werkwijze deze doelstelling te kunnen 
realiseren. 
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Financiën 
Laborijn stelt zichzelf ten doel om vanaf 2019 binnen de beschikbare budgetten voor de 
uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening te blijven. De geschetste 
financiële kaders passen binnen de meerjarenbegroting van gemeente Doetinchem. 
 
Vervolg 
Laborijn wordt geïnformeerd over uw raadsbesluit. 
 
Bijlage 
1. Kadernota begrotingsjaar 2018-2021 GR uitvoeringsorganisatie Laborijn 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kadernota 2018-2021 GR Laborijn; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
geen zienswijze te geven op de kadernota 2018-2021 van de GR uitvoeringsorganisatie Laborijn. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


