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Geacht bestuur,
In april en mei heeft uw bestuur ons de meerjarenbegroting 2017-2020 Laborijn en het
jaarverslag 2015 Laborijn toegestuurd. In deze brief maken wij de zienswijze van de
gemeenteraad van Doetinchem ten aanzien van deze stukken kenbaar.
Wat hebben wij besloten?
1. Wij kunnen ons vinden in de jaarrekening 2015 van Laborijn (voormalig Wedeo) en het
toevoegen van het positieve resultaat van €255.000,- aan de algemene reserve van
Laborijn.
2. Wij spreken onze grote verontrusting uit over het begrote, fors grotere tekort op het
budget voor bijstanduitkeringen (BUIG-budget) in 2017. En geven u de opdracht mee
om vóór 1 oktober 2016 aan de gemeenteraad een plan te presenteren om de
uitgaven aan bijstanduitkeringen verder terug te brengen en het begrote tekort op het
programma Inkomen vanaf 2017 te verlagen tot een maximaal tekort van €300.000,(overeenkomstig de gemeentelijke begroting van Doetinchem).
Waarom zijn wij tot deze besluiten gekomen?
1. De jaarrekening 2015 van Laborijn (voormalig Wedeo) voldoet aan de eisen gesteld in
de gemeenschappelijke regeling. Bovendien sluit de jaarrekening 2015 met een positief
resultaat, terwijl een negatief resultaat was begroot. En toevoeging van het positieve
resultaat brengt de reserve bedrijfsrisico weer op peil.
2. Hoewel de begroting 2017-2020 van Laborijn voldoet aan de eisen gesteld in de
gemeenschappelijke regeling, past het geraamde tekort op het budget voor
bijstanduitkeringen (programma Inkomen) in 2017 niet binnen de gemeentelijke
begroting van Doetinchem. Het geraamde tekort op het budget voor
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bijstanduitkeringen in 2017 is bovendien fors hoger dan gepresenteerd in de
meerjarenbegroting 2016-2019 van Laborijn door een grotere omvang van het
klantenbestand. Bovendien maakt het begrote tekort op de bijstanduitkeringen in 2017
voorbereidingen op een aanvraag voor de vangnetuitkering over 2017 noodzakelijk.
Wij verwachten dan ook dat u vóór 1 oktober 2016 aan onze gemeenteraad een
verbeterplan presenteert, waarmee het begrote tekort wordt teruggedrongen om te
voorkomen dat we over 2017 een beroep moeten doen op de vangnetregeling. Het
verbeterplan bestaat in ieder geval uit een grondige analyse van de oorzaak van het
begrote tekort, alsmede adequate verbetermaatregelen om de uitstroom uit de
bijstand te bevorderen en het begrote tekort terug te dringen.
Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk uw reactie op de zienswijze van de gemeenteraad van
Doetinchem.
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