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ALDUS VASTGESTELD 22 FEBRUARI 2018 
 
 
Tweede wijziging GR Laborijn inzake blijvende 
deelname gemeente Montferland 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het college toestemming te verlenen om de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn te wijzigen. 

Met deze wijziging wordt de tijdelijke deelname van de gemeente Montferland in de 
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 
omgezet in een blijvende deelname. 

 
Context 
De gemeente Montferland heeft besloten om, in tegenstelling tot eerdere besluitvorming, toch 
deelnemer te blijven in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn wat 
betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hierdoor moet de GR Laborijn 
worden aangepast. 
 
Beoogd effect 
Blijvende deelname van de gemeente Montferland aan de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn 
wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. 
 
Argumenten 
1.1. Aanpassing van de GR Laborijn is nodig wat betreft de tijdelijke deelname van gemeente 

Montferland en de zetelverdeling in het algemeen en dagelijks bestuur. 
Met de voorgestelde wijziging van de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn (zie bijlagen 1 en 2) 
wordt geregeld dat gemeente Montferland blijvend, in plaats van tijdelijk, deelnemer is in de 
gemeenschappelijke regeling wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. 
Daarnaast voorziet de wijziging in een aangepaste zetelverdeling en stemverhouding in het 
bestuur van Laborijn. Na wijziging van de GR Laborijn heeft het college van de gemeente 
Montferland twee zetels in het algemeen bestuur en één zetel in het dagelijks bestuur (evenveel 
als de overige deelnemende gemeenten). Omdat de gemeente Montferland alleen de uitvoering 
van de Wet sociale werkvoorziening en niet de uitvoering van de Participatiewet heeft belegd in 
de GR Laborijn, krijgt gemeente Montferland één stem in het algemeen bestuur (de overige 
deelnemende gemeenten hebben twee stemmen). 
 
1.2. De convenantafspraken komen tegemoet aan de wens van het AB van Laborijn om de 

positie van Montferland in het DB van Laborijn te beperken. 
In het getekende convenant (zie bijlage 3) spreken de colleges van de deelnemende gemeenten 
in de GR Laborijn met elkaar af dat de vertegenwoordiging uit Montferland zijn rechten en 
bevoegdheden in het DB inzet voor de taakuitvoering op het gebied van de uitvoering van de 
Wet sociale werkvoorziening. Bij zaken die bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet 
aangaan, stelt Montferland zich neutraal op. 
 
2.1. Het college heeft toestemming nodig van de raad om wijzigingen aan te brengen in de GR. 
Toestemming van de gemeenteraad is nodig om te voorkomen dat bestuursorganen van de 
gemeenten, niet zijnde de raad, gemeenschappelijke regelingen aan kunnen gaan zonder dat de 
raad daarvan weet en/of invloed kan uitoefenen. Een en ander is vastgelegd in artikel 1, lid 2 en 
lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Kanttekeningen 
1.1. De gemaakte convenantafspraken zijn een herenakkoord. 
De convenantafspraken zijn juridisch niet afdwingbaar en moeten gezien worden als een soort 
“gentlemen’s agreement” over de manier waarop de deelnemende colleges in de GR Laborijn 
met elkaar vergaderen in het dagelijks bestuur van Laborijn. Wettelijk is er geen beperking 
mogelijk van het collegiale karakter van het dagelijks bestuur, zoals vastgelegd in de 
GR Laborijn. 
 
2.1. Het huidige voorstel tot wijziging van de GR Laborijn volgt een tweetrapsraket. 
Juridisch adviesbureau Proof heeft geadviseerd om een nieuwe GR in drie stappen vast te stellen; 
1) college vraagt toestemming aan de raad 2) gemeenteraad verleent toestemming 3) college 
stemt in met het wijzigen van de regeling. Het huidige voorstel gaat echter uit van twee, in 
plaats van drie, stappen; 1) college vraagt toestemming aan de raad en stemt in met wijziging 
van de regeling onder voorbehoud van toestemming van de raad 2) gemeenteraad verleent 
toestemming. Deze tweetrapsraket is eerder ook bij andere gemeenschappelijke regelingen 
toegepast. Wijzigen onder voorbehoud van toestemming werkt namelijk ook. 
 
Financiën 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële consequenties voor de 
gemeente Doetinchem. 
 
Vervolg 
Het bestuur van GR Laborijn wordt schriftelijk geïnformeerd over de besluiten van uw 
gemeenteraad en ons college (zie bijlage 4). 
 
Bijlagen 
1. Brief van Laborijn met verzoek tot wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn 
2. Besluit tot tweede wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn 
3. Getekende convenantafspraken inzake positie gemeente Montferland in DB Laborijn 
4. Brief aan Laborijn over collegebesluit tweede wijziging GR Laborijn inzake blijvende 

deelname gemeente Montferland 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over tweede wijziging GR Laborijn inzake 
blijvende deelname gemeente Montferland; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
het college toestemming te verlenen om de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn te wijzigen. 
Met deze wijziging wordt de tijdelijke deelname van de gemeente Montferland in de 
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening omgezet 
in een blijvende deelname. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 22 februari 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


