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Onderwerp: Jaarstukken 2019 GR Laborijn  
Portefeuillehouder: wethouder Huizinga 
Datum: 19 mei 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
De jaarstukken 2019 van gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 
Laborijn. 
 
Context 
Gemeente Doetinchem heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale 
werkvoorziening ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 
Laborijn. Als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus stelt Laborijn jaarlijks de 
jaarstukken over het voorgaande jaar op. Conform de gemeenschappelijke regeling 
worden de jaarstukken 2019 door Laborijn ter kennisgeving aan de gemeente Doetinchem 
aangeboden (zie bijlagen 1,2 en 3). 
 
Kernboodschap 
Laborijn rapporteert in de jaarstukken 2019 over positieve resultaten. De daling van het 
aantal uitkeringsgerechtigden is in 2019 doorgezet met in totaal 4,9%. In 2019 werd volop 
gewerkt aan het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk. Inmiddels is het 
gehele klantenbestand gesproken en ondergebracht in een passend traject. Daarnaast is 
volop ingezet op de dienstverlening. De verbetermaatregelen met betrekking tot de 
cliëntbejegening zijn opgepakt.  
 
Een korte samenvatting van de hoofdpunten per programma in de jaarstukken 2019 van 
Laborijn: 

- In het programma Inkomen en Maatschappelijke participatie rapporteert Laborijn 
over de resultaten over de bijstandsverstrekkingen op grond van de 
Participatiewet. In 2019 is het aantal uitkeringsdossiers voor de gemeente 
Doetinchem gedaald met 1,8% (Laborijn-breed 4,9%). Deze positieve ontwikkeling 
heeft te maken met de onverminderde focus op het begeleiden van mensen naar 
werk en door het gunstige economische klimaat in onze arbeidsmarktregio. De 
instroom van cliënten in Doetinchem is hoger wel dan verwacht. Dit heeft deels te 
maken met een groter aantal inwoners met een uitkering dat naar Doetinchem 
verhuisd is. 

- In het programma Ontwikkelen naar Werk wordt door Laborijn via intensieve 
trajecten in de Werkacademie zoveel mogelijk ingezet op het verkrijgen van 
betaald (parttime) werk. De Werkacademie is het dienstverleningsmodel voor alle 
Participatiewet-klanten, die bij screening in categorie 2 worden ingedeeld. De 
Werkacademie heeft een groepsgewijze aanpak voor Participatiewet-klanten 
waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Voor interne Wsw-ers biedt 
Laborijn, naast een passende werkomgeving, een programma gericht op het waar 
mogelijk verkrijgen van een externe detachering. In 2019 zijn ook binnen dit 
programma mooie resultaten geboekt. 
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- In het programma Werkgeversdienstverlening en Detachering geeft Laborijn aan 
dat het detacheringsresultaat in 2019 is bestendigd. Ondanks de snellere krimp van 
het aantal Wsw-ers heeft Laborijn het detacheringpercentage van 80% kunnen 
vasthouden. Dit is een krachtig resultaat afgezet tegen het landelijk percentage 
van 43,4% gedetacheerden. 

- Steeds meer participanten met een doelgroep indicatie (DGI) stromen uit de 
uitkering met loonkostensubsidie. Er is dan sprake van een (meestal langdurige) 
verminderde arbeidsprestatie als gevolg van een arbeidsbeperking. Werkgevers 
zijn onder andere door onze jarenlange opgebouwde relatie vanuit de Wsw in 
toenemende mate bereid om deze participanten met DGI een kans te geven op de 
reguliere arbeidsmarkt. Waarbij eveneens door ‘jobcarving’  (anders indelen van 
bestaand werk) functies passend maken, zodat deze participanten zo optimaal 
mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces. Hierdoor is ook in 
2019 een toename van de langdurige loonkostensubsidie. Dit betreft nieuwe 
participanten met DGI en bestaande participanten met DGI die al bij een 
werkgever werken, door verlengingen van de langdurige loonkostensubsidie. De 
uiteindelijke uitbetaling van de loonkostensubsidie is lager dan begroot. Voor de 
komende jaren wordt een verdere toename verwacht van de langdurige 
loonkostensubsidie.  

- Het programma Algemene overhead laat een beperkt negatief resultaat zien op 
de bedrijfsvoeringslasten  ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 van 
Laborijn.  

- In totaal komt het resultaat in 2019 voor Laborijn voor bestemming uit op  
€ 1.092.342 positief. Dit wordt toegevoegd aan de reserves van Laborijn. De 
algemene reserve van Laborijn blijft hiermee binnen de vastgestelde bandbreedte 
voor het weerstandsvermogen (weerstandsratio). 

 
Laborijn voert voor Doetinchem de Participatiewet uit. Daartoe verstrekt de gemeente 
bijdragen aan Laborijn voor: 
a. Bijstandsverstrekkingen BUIG en Bbz; 
b. Sociale Werkvoorziening; 
c. Re-integratie; 
d. Bijzondere bijstand; 
e. Indirecte kosten. 
De vergoeding voor de onderdelen genoemd onder b tot en met e zijn veelal 
overeenkomstig de daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen c.q. begroting van 
Laborijn uitbetaald. De uitgaven en inkomsten op het BUIG-budget worden verrekend met 
de individuele gemeenten die dit hebben ondergebracht bij Laborijn. De vergoeding voor 
de genoemde onderdelen zijn veelal overeenkomstig de daarvoor beschikbaar gestelde 
rijksmiddelen c.q. begroting van Laborijn. De uitgaven en inkomsten op het BUIG-budget 
worden verrekend met de individuele gemeenten die dit hebben ondergebracht bij 
Laborijn. Het resultaat voor de gemeente Doetinchem is nadelig op het BUIGbudget voor 
onze gemeente. In 2019 waren minder inwoners dan verwacht aangewezen op een 
bijstandsuitkering. De ontvangen rijksuitkering (BUIG-budget) was op basis van de 
definitieve vaststelling over 2019 voor onze gemeente daarentegen lager dan begroot. Per 
saldo hebben wij ten opzichte van onze begroting dan ook een nadeel van € 250.000,--. 
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De accountant heeft een goedkeurende verklaring over de jaarstukken 2019 van Laborijn 
afgegeven. 
 
Vervolg 
Het algemeen bestuur van Laborijn stelt de jaarstukken 2019 vast. Laborijn stuurt deze 
uiterlijk 15 juli 2020 ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. 
 
 
Bijlagen 
1. Jaarstukken 2019 GR Laborijn  
2. Aanbiedingsbrief bij jaarstukken GR Laborijn 
3. Verkort Jaarverslag 2019 Laborijn 
 


