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Kennis te nemen van 
Het gegeven dat de raad van de gemeente Oude IJsselstreek toestemming verleend heeft 
aan het college om uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden. Komend jaar 
gaan de partijen aan de slag om de uittreding vorm te geven.  
 
Kernboodschap 
De raad van gemeente Oude IJsselstreek heeft op 13 december 2019 besloten om het 
college toestemming te verlenen om per 1 januari 2021 uit de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn te treden. Dit besluit zorgt voor duidelijkheid bij de gemeenten Aalten, 
Doetinchem en Montferland, de andere deelnemende gemeenten aan Laborijn.  
 
Context 
Uiteraard hadden we liever gezien dat Oude IJsselstreek ervoor had gekozen om bij 
Laborijn te blijven. Het allerbelangrijkste is nu, dat we ook in de komende periode de 
focus blijven houden op het realiseren van de doelstellingen van Laborijn en vooral op het 
verbeteren en continueren van de dienstverlening aan onze inwoners. 
 
Medewerkers en klanten staan voorop  
De gemeenten zijn zich er terdege van bewust, dat het besluit van Oude IJsselstreek tot 
uittreding voor onrust zorgt bij medewerkers en klanten van Laborijn. Dit raakt hen direct 
en brengt ook onzekerheid met zich mee over hun toekomst. De gemeenten hebben hier 
vanzelfsprekend begrip voor. Het bestuur en de directie van Laborijn zullen in de 
komende periode medewerkers en klanten dan ook zorgvuldig informeren over de 
stappen in het uittredingsproces; en over de eventuele gevolgen die het uittredingsproces 
voor hen heeft.   
 
Uitvoeringsorganisatie Laborijn 
Bij Laborijn wordt dagelijks gewerkt aan het begeleiden van mensen. De medewerkers van 
Laborijn ondersteunen mensen in hun inkomen en begeleiden hen bij hun ontwikkeling 
en bij hun werk op verschillende plekken in de regio. Dat gaat over het algemeen naar 
volle tevredenheid. De samenwerking met bedrijven en instellingen in de Achterhoek is 
daarbij essentieel. Laborijn werkt er vanzelfsprekend aan om het werk altijd nog beter te 
doen. De gemeenten willen dat Laborijn alle energie besteedt aan het uitvoeren van de 
cruciale taken. 
 
Vervolg 
De partijen gaan nu aan de slag om de uittreding vorm te geven. Zo wordt de globale 
raming van de uittreedsom voor Oude IJsselstreek geanalyseerd en verder uitgewerkt. 
In het eerste kwartaal van 2020 stellen we u hiervan op de hoogte. 
 

 


