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Welkom

• 13 juni 2019, beeldvormende raad Doetinchem, over de gewijzigde 
begroting 2019.

• Dezelfde dag bericht voorgenomen besluit Oude IJsselstreek 

• Gezien de situatie behoefte aan aanvullende informatie



Informatieve raadsbijeenkomst 2 juli 2019

• Gebeurtenissen rond Laborijn in de afgelopen weken

• Korte toelichting per gebeurtenis
• Wat is er aan de hand?

• Wat zijn vervolgstappen en eventuele consequenties?

• Wat staat uw gemeenteraad de komende maanden te wachten?



Ontwikkeling van Laborijn als organisatie

• Laborijn in 2016 gestart als fusieorganisatie uit ISWI en W&I gD en 
Wedeo

• In 2017 Aalten toegetreden (vanuit Hameland), in 2018 uitbreiding 
SW-groep vanuit Presikhaaf (Montferland).

• Inkomensconsulenten per januari 2017 op locatie Laborijn

• Eerste jaren: aandacht voor bouwen organisatie, harmoniseren 
richtlijnen, werkprocessen en procedures



Laborijn, feiten & cijfers



Laborijn, feiten & cijfers



Gebeurtenissen rond Laborijn
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? Klantoordeel over 
bejegening Laborijn 
onvoldoende

Breed in organisatie en 
structureel over tijd

Klachtenprocedure in 
orde, maar relatief 
onbekend
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? Verbetering van 

cliëntbenadering op 
korte termijn 
noodzakelijk

Medewerkers 
aangeslagen door 
resultaten en 
toegenomen 
bedreigingen
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? DB en directie hebben 
korte en lange termijn 
maatregelen 
aangekondigd ter 
verbetering bejegening 
en bekendheid 
klachtenprocedure.

Inmiddels start gemaakt 
met uitvoering

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen 
Berenschot
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? Onverwacht 
collegebesluit Oude 
IJsselstreek over 
voorgenomen uittreden 
uit GR Laborijn
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uitvoering Participatiewet 
zelf oppakken, 
onduidelijkheid over 
uitvoering Wsw

Uittreden op zijn vroegst 
per 1-1-2021

Belangrijke 
samenwerkingspartner (in 
omvang en geografische 
positie) wil stoppen met 
samenwerking in GR

Komt bestuurlijke 
verhoudingen niet ten 
goede
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? College Oude IJsselstreek 
legt voorgenomen besluit 
voor aan eigen 
gemeenteraad

Voorgenomen besluit 
wordt aan AB Laborijn 
gestuurd

AB Laborijn komt met 
doorrekening en voorstel 
consequenties uittreden 
Oude IJsselstreek

Onderhandeling over 
voorwaarden en proces 
tot uittreden.

Besluit Oude IJsselstreek tot uittreden GR



Gewijzigde begroting 2019 Laborijn
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? Begrotingswijziging 
vanwege:

- onvolkomenheid 
salarislasten SW

- verandering doelgroep 
Participatiewet

- wijziging rijksbudgetten

Inclusief taakstelling op 
sociale werkvoorziening 
door DB Laborijn W

at
 z

ijn
 c

o
n

se
q

u
en

ti
es

? Onverwacht hogere 
gemeentelijke bijdrage 
in 2019

W
at

 z
ijn

 v
er

vo
lg

st
ap

p
en

? Zienswijze 
gemeenteraad 
Doetinchem 18 juli 2019

AB Laborijn besluit kort 
na zomerreces over 
gewijzigde begroting 
2019



Meerjarenbegroting 2020 Laborijn
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? Meerjarige doorwerking 
lastenstijgingen uit 
gewijzigde begroting 
2019

Inclusief 
resultaatverbeterende 
maatregelen ter invulling 
van aanvullende 
taakstellende opdracht 
DB Laborijn
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? Gemeentelijke bijdrage 

blijft constant in 
meerjarenperspectief, 
mits maatregelen 
worden doorgevoerd

Mogelijk aanpassing 
dienstverlening op basis 
van 
resultaatverbeterende 
maatregelen
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? DB Laborijn stuurt MJB 
2020 naar gemeenten 
voor zienswijze.

Behandeling in college 
na zomerreces

Zienswijze 
gemeenteraad cyclus 
oktober

AB Laborijn besluit over 
MJB 2020



Onderzoek Berenschot

• Kennis nemen van 
vervolgacties DB 
Laborijn

• Informatie via college 
gD

• Voor het zomerreces 
2019

Uittreden Oude 
IJsselstreek

• Kennis nemen van 
formeel verzoek tot 
uittreden GR van Oude 
IJsselstreek

• Informatie via college 
gD

• Naar verwachting kort 
voor het zomerreces 
2019

Gewijzigde begroting 
2019 Laborijn

• Zienswijze geven op 
gewijzigde begroting 
2019 Laborijn

• Begroting via DB 
Laborijn, raadsvoorstel 
via college gD (reeds in 
bezit)

• Raadscyclus juli 2019 
(beeldvorming 4 juli, 
besluit 18 juli)

Meerjarenbegroting 
2020-2023 Laborijn

• Zienswijze geven op 
MJB 2020 Laborijn, 
inclusief 
resultaatverbeterende 
maatregelen

• Begroting via DB 
Laborijn, raadsvoorstel 
via college gD

• Naar verwachting 
raadscyclus oktober 
2019

Rol van uw gemeenteraad de komende maanden


