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PARTIJ VAN DE ARBEID

Motie vernieuwingen Laborijn
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 1 8 juli 2019;
overweaende dat:
-

het rapport Berenschot over Laborijn vraagt om tot concrete actie over to gaan,
dan wel een nieuwe politieke opdracht to verstrekken;
wij als raad het hoogste orgaan in de gemeente zijn;
vernieuwingen noodzakelijk zijn om zowel de uitvoering betaalbaar to houden,
maar vooral om het niveau van dienstverlening Haar een beter niveau to krijgen;
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal gemeenten
heeft aangewezen als experimenteergemeente m.b.t. de Participatiewet (link:
AMvB experimenten Participatiewet);

besluit:
-

de wethouder(s) het vertrouwen to geven dat hij/zij daadkrachtig op zal/zullen
treden in het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur van Laborijn om de
noodzakelijke vernieuwingen ook kracht bij to zetten;

-

de wethouders in het algemeen bestuur van ~aborijn op to dragen het volgende in to
brengen in het algemeen bestuur:
o

in het verlengde van de aangekondigde verbetermaatregelen, to onderzoeken
hoe de uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente socialer,
empathischer, regelarmer en dus fundamenteel anders kan, onder andere
door:
het organiseren van werkbezoeken Haar andere gemeenten waarop dit
moment succesvolle experimenten worden gehouden die aansluiten bij
deze opdracht
het organiseren van kennissessies in de tweede helft van 201 9 met
klanten, werkgevers, zorginstellingen en andere lokale stakeholders
alle drie de Laborijn-gemeenten hierin to betrekken en de raden actief
to betrekken;

o

eind van dit jaar Haar de raden terug to komen met een Plan van Aanpak dat
gaat leiden tot een verbetering van de dienstverlening en bejegening Haar

~l

klanten, een verhoging van de uitstroom richting arbeidsmarkt en een betere
positie van ons werkbedrijf in het Doetinchemse en Achterhoekse netwerk;
en gaat over tot de orde van d~
VVD

CDA
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