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Motie instelling onderzoekscommissie Laborijn

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 28 februari 2019;

GPla~an~

De aangenomen motie van de gemeente Oude IJsselstreek waaruit een voorstel tot het inrichten
van een onderzoekscommissie Haar de werkwijze van Laborijn voortvloeit;

Overwe~ende dat:
- Er bij verschillende meldpunten en partijen diverse serieus to nemen klachten zijn binnengekomen

over de werkwijze van Laborijn en de bejegening van clienten die bij Laborijn een beroep moeten
doen op een uitkering in het kader van de participatiewet;

- in persberichten wordt gesproken over een structureel wantrouwen tegenover mensen met een
uitkering en dat in extreme mate zou worden gecontroleerd;

- dat in de tweede kamer hierover vragen aan de regering zijn gesteld en de reputatie van Laborijn
en de daarin deelnemende gemeenten, waaronder Doetinchem, dreigt to worden beschadigd;

- om maatschappelijk draagvlak voor de sociale voorzieningen to behouden, een correcte controle
op de rechtmatigheid noodzakelijk is, maar niet mag uitmonden in disproportionele handelswijzen
of een onheuse bejegening, waarin niet langer respect en de menselijke maat voorop staat;

- bedoelde persberichten grotendeels op anonieme bronnen zijn gebaseerd, omdat de betrokken
clienten en (ex-)medewerkers van Laborijn uit angst menen niet vrijelijk over de problematiek to
kunnen spreken en het geraden is concrete feiten en omstandigheden to onderzoeken en vast to
stellen;

- de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente is en de verantwoordelijkheid heeft om, in
het kader van haar controlerende taak, vast to stellen of er inderdaad sprake is van een structureel
disproportionele en onnodig wantrouwige wijze van bejegening en of aan een dergelijke
omstandigheid door het bestuur van Laborijn geformuleerd beleid ten grondslag ligt, of dat dat
bestuur deze werkwijze kent, gedoogt en laat voortbestaan;
de gemeenteraad zelf onderzoek kan doen Haar voornoemde feiten en omstandigheden;

- Dit onderzoek zich in ieder geval moet richten op de feitelijke werkwijze van Laborijn, door to
kijken Haar werkinstructies, het spreken van medewerkers van Laborijn en medewerkers van het
ingehuurde bureau en clienten to spreken over de werkwijze en over hoe dit ervaren wordt;

- de mogelijkheid to onderzoeken om samen op to trekken met de gemeenteraden van Oude
Usselstreek en Aalten, metals doel een into stellen onderzoekscommissie;

Besluit:
De griffier op to dragen om:

- voor de volgende raadsvergadering van 28 maart 2019 met een raadsvoorstel to komen waarin
opgenomen:

o een onderzoeksopzet Haar de werkwijze van Laborijn
o dit onderzoek to laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau in opdracht van de

raad, maar volstrekt onafhankelijk;

Het college op to dragen:



volledige medewerking to verlenen aan dit onderzoek door de gewenste ambtelijke ondersteuning
voor het onderzoek vrij to maken en door to bewerkstelligen dat (oud-)bestuurders, (oud-
)ambtenaren en (oud-)medewerkers Laborijn meewerken als informanten aan het onderzoek en
door alle benodigde documenten beschikbaar to stellen;
de (Doetinchemse) kosten van het onderzoek op to nemen in de begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

1
CDA

~ ..,

PvdA

GBD

VVD

GroenLinks

ChristenUnie-SGP L

SP

Dvl AA


