
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.8 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

 

Toetreding gemeente Aalten tot  

gemeenschappelijke regeling Laborijn 

 

 

Te besluiten om: 

I. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, waarbij wordt gerealiseerd dat het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten met ingang van 1 januari 2017 

toetreedt als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringorganisatie Laborijn. 

 

Context 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten wil met ingang van 1 januari 

2017 toetreden als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Om deze toetreding te 

realiseren, is een wijziging van de GR Laborijn noodzakelijk. 

Overigens heeft gemeente Montferland aangegeven niet langer per 1 januari 2017, maar per 1 januari 

2018 uit te willen treden uit de GR Laborijn. Het komende jaar worden de nodige voorbereidingen 

hiertoe getroffen. 

 

Beoogd effect 

Toetreding van de gemeente Aalten tot de gemeenschappelijke regeling Laborijn voor de uitvoering 

van zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. 

 

Argumenten 

 

1.1 Bij de vorming van de GR Laborijn is expliciet de mogelijkheid gecreëerd voor andere gemeenten om aan 

te sluiten. 

Door samenwerking kunnen de gemeenten hun krachten bundelen. Kennis en kwaliteit verbeteren 

en kosten worden gespreid. De integrale tekst van de nieuwe regeling met een artikelsgewijze 

toelichting is te vinden in bijlage 1. 

 

1.2 Door deze wijziging van de GR Laborijn wordt een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd in de 

regeling. 

De overige wijzigingen in de GR Laborijn betreffen met name tekstuele onvolkomenheden. 

 

1.3 Het college heeft toestemming nodig van de raad om wijzigingen aan te brengen in de GR. 

Toestemming van de gemeenteraad is nodig om te voorkomen dat bestuursorganen van de 

gemeenten, niet zijnde de raad, gemeenschappelijke regelingen aan kunnen gaan zonder dat de raad 

daarvan afweet en/of invloed kan uitoefenen. Een en ander is vastgelegd in artikel 1, lid 2 en lid 3 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Kanttekeningen 

 

1.1 Het huidige voorstel tot wijziging van de GR Laborijn volgt een tweetrapsraket. 

Proof adviseurs heeft de nieuwe tekst voor de gewijzigde GR Laborijn opgesteld. Proof heeft 

geadviseerd om de nieuwe GR-tekst in drie stappen vast te stellen; 1) college vraagt toestemming aan 

de raad 2) gemeenteraad verleent toestemming 3) college stemt in met het wijzigen van de regeling. 
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Het huidige voorstel gaat echter uit van twee, in plaats van drie, stappen; 1) college vraagt 

toestemming aan de raad en stemt in met wijziging van de regeling onder voorbehoud van 

toestemming van de raad 2) gemeenteraad verleent toestemming. Deze tweetrapsraket is eerder ook 

bij andere gemeenschappelijke regelingen toegepast. 

Wijzigen onder voorbehoud van toestemming werkt namelijk ook. Omdat de regeling in de 

raadsvergadering op 22 december 2016 wordt gewijzigd, is een collegebesluit daarna ook praktisch 

lastig uitvoerbaar. 

 

Financiën 

Vanwege de toetreding van de gemeente Aalten tot de GR Laborijn stelt Laborijn een aangepaste 

begroting 2017 op. Naar verwachting is de aangepaste begroting voor het einde van het jaar 

beschikbaar. 

 

De gemeente Aalten betaalt een bedrag van € 676.000,- aan Laborijn om het eigen vermogen aan te 

vullen. Daardoor krijgt zij dezelfde positie in de gemeenschappelijke regeling als de gemeenten 

Doetinchem en Oude IJsselstreek. Nadere informatie hierover vindt u in bijlage 2. Deze 

voorwaarden zijn in de AB-vergadering van Laborijn op 1 november 2016 vastgesteld.  

 

Gezien de toetreding van de gemeente Aalten tot de GR Laborijn moeten praktische afspraken 

worden gemaakt tussen SDOA en Laborijn over werknemers, klanten en overhead. De financiële 

afrekening die daarbij hoort, wordt nader uitgewerkt, maar komt uiteraard volledig voor rekening 

van de gemeente Aalten. 

 

Vervolg 

Het bestuur van GR Laborijn wordt geïnformeerd over de besluiten van uw gemeenteraad en 

ons college. 

 

Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief gewijzigde gemeenschappelijke regeling Laborijn. 

2. Brief over voorwaarden toetreding gemeente Aalten tot GR Laborijn. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over toetreding gemeente Aalten tot 

gemeenschappelijke regeling Laborijn; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn, waarbij wordt gerealiseerd dat het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten met ingang van 1 januari 2017 

toetreedt als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringorganisatie Laborijn. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


