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onderwerp: Beantwoording raadsvragen plan van aanpak Laborijn 
   
 
van: Wethouder Huizinga 
aan: Gemeenteraad Doetinchem 
datum: 31 januari 2019  

 
 
Naar aanleiding van de beeldvormende raadsbijeenkomst op 24 januari over het plan van 
aanpak Laborijn zijn door de fractie van Gemeentebelangen Doetinchem enkele 
aanvullende vragen gesteld. Dit memo geeft antwoord op de gestelde vragen. 
 
Vraag 1: 
Zijn de monitoren die aangeleverd zouden worden vanuit Laborijn inmiddels al bekend? 
Zo ja, wat voor indicatoren zijn er meegenomen in deze monitor? Is er ook een tijd 
afgesproken wanneer er gemonitord wordt? Bijv. eind 2019? 
  
Antwoord: 
Nee, het dagelijks bestuur van Laborijn spreekt tijdens de bestuursvergadering op vrijdag 1 
februari aanstaande over de monitoring, bijbehorende indicatoren en frequentie. 
 
Vraag 2: 
Het doel is om 20% van het “zittend bestand” in 2020 weer  aan het werk te krijgen. Dit 
gaat over de 20% van het bestand uit Doetinchem c.q. 873 inwoners. Hoe zit dit met het 
“zittend bestand” in de oude-IJsselstreek en Aalten? Wordt er eerst ingespeeld op de 
inwoners van Doetinchem?  En betekend dit dat de inwoners van de oude-IJsselstreek en 
Aalten moeten wachten tot na 2020? 
 
Antwoord: 
Het doel is Laborijn-breed geformuleerd en geldt dus zowel voor gemeente Doetinchem, 
als voor gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. Na instemming met het plan van aanpak 
gaat Laborijn gelijktijdig aan de slag voor alle gemeenten. 
 
Vraag 3: 
Er zijn prioritaire groepen aangegeven, namelijk jongeren en statushouders. Zijn er ook 
jongeren die in het “zittend bestand” zitten? Zo niet, dan lijkt het mij dat dit een extra 
“opgave” is die er bij komt? Zijn er ook indicatoren opgesteld voor deze prioriteiten? Is 
het klantenbestand van deze doelgroep wel bekend? 
 
Antwoord: 
Ja, er zitten jongeren in het zittend bestand. De totale groep jongeren wordt opgepakt op 
basis van het plan van aanpak Laborijn. In de monitor zal aandacht worden besteed aan 
de resultaten ten aanzien van deze prioritaire doelgroep. 
 
 


