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Geachte bestuur,
Op 19 juli 2019 heeft het dagelijks bestuur van Laborijn ons de ontwerp begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 toegestuurd. Wij geven u onze zienswijze op deze
meerjarenbegroting.
Wat is onze zienswijze?
Op basis van besluitvorming in onze gemeenteraad op 31 oktober 2019 is onze zienswijze
op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn als volgt:
 Wij stemmen in met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, met
uitzondering van de drie hierna te noemen maatregelen.
 Op basis van de huidige informatie stemmen we niet in met de beleidswijzigingen
- verlagen van de bijdrage aan het werkgeversservicepunt Achterhoek;
- stoppen met de inzet van kortdurende loonkostensubsidie voor re-integratie;
- anders invullen van nieuw beschut werk volgens de Participatiewet.
 Wij verwachten dat u met de regionale samenwerkingspartners op de drie
genoemde beleidsterreinen concrete voorstellen uit werkt. Uit de voorstellen moet
blijken wat de haalbaarheid, het draagvlak en de consequenties voor de
resultaatafspraken met de gemeente zijn. Wij verwachten dat u deze voorstellen
ter besluitvorming voorlegt aan het bevoegde orgaan van gemeente Doetinchem.
 Wij stellen voor om het totaal aan besparingen dat gemoeid is met de
bovengenoemde drie maatregelen als taakstellende opdracht in de begroting 2020
en meerjarenraming 2021-2023 te verwerken. Om zo een sluitende
meerjarenbegroting te houden en de continuïteit van dienstverlening te
waarborgen.
 Wij vragen u de inhoudelijke en financiële resultaten van de afzonderlijke,
resultaatverbeterende maatregelen in de meerjarenbegroting inzichtelijk te
maken, te volgen over tijd en bij te sturen waar nodig. Ook vragen wij u ons tijdig
te informeren en te betrekken indien bijsturing noodzakelijk is.
 Wij vragen u om tot aanvullende, resultaatverbeterende maatregelen te komen.
Met als doel in 2020 en in meerjarig perspectief het financiële resultaat verder te
verbeteren en financiële ruimte te creëren voor eventuele tegenvallers in de
realisatie van uw ambitieuze meerjarenbegroting. Wij vragen u hiervan verslag te
doen in de reguliere planning en control cyclus van Laborijn. Uitgangspunt blijft
dat de meerkosten voor de gemeente Doetinchem in 2020 en de jaren daarna niet
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hoger zijn dan volgens de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2019-2022 van
Laborijn het geval was.
Wij vragen uw blijvende aandacht voor tijdige en zorgvuldige communicatie en
afstemming met belanghebbenden binnen uw organisatie en daarbuiten. Dit om
het draagvlak en de kans van slagen van de voorgenomen maatregelen te
vergroten.
Wij vragen uw blijvende aandacht voor de oorspronkelijke doelstellingen van de
gemeenschappelijke regeling Laborijn, alsmede het plan van aanpak Samen sterk
voor inwoners naar werk.
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