
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
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ALDUS VASTGESTELD 28 JUNI 2018 
 
 
Gewijzigde begroting 2018 en meerjaren- 
begroting 2019-2022 GR Laborijn 
 
 
Te besluiten om: 
1. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Laborijn over de meerjarenbegroting 

2019-2022 van de GR Laborijn. 
2. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Laborijn over de gewijzigde 

begroting 2018 van de GR Laborijn. 
 
Context 
In de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is vastgelegd dat Laborijn 
jaarlijks een begroting voor het komende jaar aanlevert. Basis hiervoor zijn de financiële en 
beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de kadernota over het betreffende jaar zijn 
opgenomen. Een begroting kan tot het eind van het betreffende begrotingsjaar worden 
gewijzigd. 
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad zijn gevoelen kenbaar mag 
maken ten aanzien van de begroting(en) van Laborijn. Dit gevoelen kan hij meegeven aan het 
dagelijks bestuur van Laborijn. 
 
Beoogd effect 
De gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 geven inzicht in de wijze waarop 
Laborijn uitvoering geeft aan met name de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. 
Deze activiteiten dragen bij aan het stimuleren van de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners 
in de gemeente Doetinchem. 
De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en beoogde resultaten van Laborijn en kan 
hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van 
Laborijn. 
 
Argumenten 
1.1. Volgens procedurele vereisten moet de meerjarenbegroting 2019-2022 vóór 1 augustus 2018 

worden aangeleverd bij de provincie Gelderland. 
Ten tijde van het opstellen van zowel de kadernota 2019 als de gewijzigde begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 bevinden Laborijn en de deelnemende gemeenten Aalten, 
Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek zich in een proces om te komen tot nadere 
afspraken over de uitvoeringsopdracht aan Laborijn en randvoorwaarden om deze opdracht uit te 
voeren. Zoals aangegeven in de kadernota 2019 van Laborijn is de verwachting dat dit traject de 
beleidsmatige en financiële uitgangspunten én de begrotingen voor 2018, 2019 en volgende jaren 
beïnvloedt. Tegelijkertijd heeft de gemeenschappelijke regeling te maken met de procedurele 
vereiste om vóór 1 augustus 2018 een meerjarenbegroting 2019-2022 aan te leveren bij de 
provincie Gelderland. Niet-tijdige aanlevering kan leiden tot verscherpt toezicht door de 
provincie. Daarom heeft Laborijn ervoor gekozen om een beleidsarme begroting 2019-2022 op 
te stellen (zie bijlagen 1 en 2). Laborijn verwacht in het najaar van 2018 een gewijzigde 
meerjarenbegroting 2019-2022 aan te bieden, waarin nadere afspraken over de 
uitvoeringsopdracht zijn verwerkt. 
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1.2. De gewijzigde meerjarenbegroting schetst voor de gemeente Doetinchem een groeiend 

voordeel op het BUIG-budget en een oplopend nadeel op de bedrijfsvoeringskosten. 
Een toelichting per programma in de meerjarenbegroting 2019-2022 van Laborijn: 

 Hoofdmoot in het programma Inkomen en Maatschappelijke Participatie betreft het budget 
voor bijstandsuitkeringen (BUIG-budget).  
Hoewel Laborijn de komende jaren een groei van het cliëntenbestand voorziet (Laborijnbreed 
van 2.365 naar 2.471), laat de meerjarenraming wel een toenemend overschot voor de 
gemeente Doetinchem zien (van € 362.000,- tot € 962.000,- in 2022). Dit is te verklaren door de 
voor Doetinchem vooralsnog gunstige, landelijke verdeelsystematiek van het macrobudget. 
Ten opzichte van de gemeentelijke begroting pakt dit nog positiever uit, omdat daarin tot nu 
toe rekening is gehouden met een structureel tekort van € 300.000,- op het BUIG-budget. 
Voor de overige regelingen (BBZ, individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand) 
verwacht Laborijn gelijkblijvende lasten tussen 2019 en 2022. 

 De programma’s Ontwikkelen naar werk en Werkgeversdienstverlening & detachering 
betreffen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de re-integratieactiviteiten van 
de doelgroep Participatiewet. Belangrijke onderdelen in deze programma’s zijn de 
arbeidsontwikkeling van werkzoekenden door middel van de werkleercentra van Laborijn en 
de begeleiding van werkzoekenden en SW-medewerkers naar externe werkplekken. Volgens 
de meerjarenbegroting passen de activiteiten binnen de door het rijk beschikbaar gestelde 
budgetten en de omzet die via SW-detacheringen wordt gerealiseerd. 

 Het programma Algemene overhead betreft de indirecte kosten. Naast aanpassingen voor 
prijs- en loonontwikkelingen is in 2019 en volgende jaren (in lijn met de gewijzigde begroting 
2018) een hogere formatie opgenomen. Daarnaast houdt Laborijn rekening met een oplopend 
dekkingstekort door de terugloop in de rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening. 
Voor gemeente Doetinchem betekent dit een extra gemeentelijke bijdrage van € 597.000,- op 
indirecte kosten in 2019, oplopend tot € 1.024.000,- in 2022. 
De door gemeente Doetinchem verwachte aanvullende besparing op de uitvoeringskosten 
(vanaf 2019 jaarlijks € 300.000,-) wordt niet geëffectueerd door de toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden en de inzet die nodig is om deze mensen ‘werkfit’ te maken. 

 
2.1. De gewijzigde begroting 2018 is opgesteld vanwege aangepaste rijksbudgetten en een hoger 

aantal mensen met een bijstandsuitkering en intern geplaatste SW-medewerkers. 
Laborijn heeft de gewijzigde begroting 2018 opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde 
rijksbudgetten voor uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (zie 
bijlagen 3 en 4). Daarnaast was het werkelijke aantal mensen met een bijstandsuitkering op grond 
van de Participatiewet en het aantal intern geplaatste SW-medewerkers op 1 januari 2018 hoger 
dan voorzien bij het opmaken van de oorspronkelijke begroting 2018. Laborijn geeft aan dat het 
vanuit bedrijfsvoeringoverwegingen gewenst is om tot een bijstelling van de begroting 2018 te 
komen. 
 
2.2. De gewijzigde begroting geeft een iets kleiner voordeel op het BUIG-budget en een fors 
groter nadeel op de bedrijfsvoeringskosten. 
De gewijzigde begroting 2018 van Laborijn is onderverdeeld in vier programma’s. 

 In het programma Inkomen en Maatschappelijke Participatie is de wijziging van het BUIG-
budget verwerkt. Daarnaast verwacht Laborijn een hoger aantal bijstandsgerechtigden ten 
opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit leidt voor Doetinchem tot een begroot 
overschot van € 176.000,-. Dit is € 33.000,- minder dan in de oorspronkelijke begroting van 
Laborijn. In de begroting van gemeente Doetinchem is in 2018 rekening gehouden met een 
tekort van € 300.000,-, maar door een vooralsnog gunstiger uitkomst van het landelijke 
verdeelmodel van het BUIG-budget lijkt het resultaat in 2018 dus aanzienlijk positiever uit te 
vallen (+ € 476.000,-).  
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De uitgaven aan de BBZ blijven ongewijzigd, terwijl de begrote lasten voor bijzondere bijstand, 
inclusief individuele inkomenstoeslag, in de gewijzigde begroting 2018 € 172.000,- hoger zijn. 
Laborijn geeft hiervoor als reden de structurele toename van aanvullende bijzondere bijstand 
voor jongeren jonger dan 21 jaar. Ten opzichte van de gemeentebegroting van Doetinchem 
komt het tekort voor gemeente Doetinchem op de bijzondere bijstand hierdoor op € 185.000,- 
in 2018. 

 De programma’s Ontwikkelen naar werk en Werkgeversdienstverlening & detachering 
betreffen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de re-integratieactiviteiten van 
de doelgroep Participatiewet. De kosten van re-integratieactiviteiten voor de 
Participatiewetdoelgroep blijven binnen het (verhoogde) rijksbudget; voor Doetinchem in 2018 
zo’n € 1,8 mln.  
Ten opzichte van de ramingen in de oorspronkelijke begroting 2018 van Laborijn zijn er minder 
SW-medewerkers extern geplaatst via detacheringen of begeleid werk dan verwacht. Dit heeft 
gevolgen voor de omzet en de personele kosten SW. Voor gemeente Doetinchem is voor de 
uitvoering van de sociale werkvoorziening in de gewijzigde begroting 2018 een bedrag van 
€ 8,4 mln. gemoeid. 

 Het vierde programma betreft de indirecte kosten. Grootste wijziging in dit programma 
Algemene overhead is de doorgevoerde verhoging van de formatie van 137,4 fte naar 150,35 
fte. Daarnaast zijn enkele uitvoeringskosten bijgesteld op basis van de realisatie in 2017 en 
bijgestelde verwachtingen voor 2018 en zijn de CAO-ontwikkeling en stijging van 
(pensioen)premies doorgevoerd. Voor gemeente Doetinchem vertaalt zich dit in een 
aanvullend tekort van € 295.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 van 
Laborijn. De door gemeente Doetinchem verwachte aanvullende besparing op de 
uitvoeringskosten (in 2018 € 200.000,-) worden niet geëffectueerd door de toename van het 
aantal uitkeringsgerechtigden en de inzet die nodig is om deze mensen ‘werkfit’ te maken. 

 
Kanttekeningen 
1.1. en 2.1. Het beoogde resultaat op het budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is onzeker. 
In 2016 en 2017 is het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Doetinchem flink 
toegenomen. Laborijn verwacht dat ook de komende jaren het aantal inwoners dat een beroep 
doet op de bijstand groeit. Tegelijkertijd is onzeker of de gemoeide rijksbudgetten in dezelfde lijn 
meegroeien. Dit kan zijn weerslag hebben op de realisatie van de doelstellingen en begrotingen 
in de periode 2018 tot 2022. Als de beoogde uitstroomdoelstellingen niet worden gerealiseerd, 
kan het Doetinchemse resultaat op het BUIG-budget minder gunstig uitvallen dan verwacht. 
Desalniettemin verwacht Laborijn met de vernieuwde werkwijze en de opbloeiende regionale 
economie de groei van de omvang van het cliëntenbestand te kunnen beperken. 
 
1.2. en 2.2. Met het opnemen van een hogere formatie loopt Laborijn vooruit op de door 

deelnemende gemeenten gewenste second opinion over het formatieonderzoek. 
Laborijn heeft in de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 rekening 
gehouden met een hogere formatie van + 13 fte op basis van een door adviesbureau 
KokxDeVoogd uitgevoerd formatieonderzoek. Met de opgenomen formatieverhoging is 
Laborijnbreed een bedrag van ruim € 900.000,- structureel per jaar gemoeid. Een nadere 
onderbouwing van dit bedrag ontbreekt. Op te merken is dat voor de formatie-uitbreiding in 
2018 eenzelfde bedrag is opgenomen als in 2019 en verder, terwijl een deel van het jaar al 
verstreken is en de formatieverhoging in 2018 dus een kortere periode betreft. Ook valt op dat de 
verhoging van de formatie volgens de begrotingen niet leidt tot een beperking van de omvang 
van het cliëntenbestand, integendeel; Laborijn verwacht dat het aantal cliënten de komende jaren 
blijft stijgen. 
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Met het opnemen van de formatieverhoging loopt Laborijn vooruit op de uitkomsten van de 
onafhankelijke second opinion over de organisatieanalyse van Laborijn die momenteel wordt 
uitgevoerd en zich mede richt op (de validatie van) de uitkomsten van het formatieonderzoek. 
De uitkomst van de second opinion (inclusief de validatie van het formatieonderzoek) wordt in 
juni 2018 verwacht. Er is ruimte in tijd om tot een compleet en afgewogen plan te komen voor de 
totale uitvoeringsopdracht en bijbehorende randvoorwaarden. Indien nodig kunnen in het vroege 
najaar van 2018 opnieuw een gewijzigde begroting 2018 en gewijzigde meerjarenbegroting 2019-
2022 worden aangeboden, waarin de uitkomsten van de second opinion, inclusief de validatie van 
het formatieonderzoek in samenhang worden meegenomen. 
De formatie-uitbreiding is echter nu noodzakelijk, omdat Laborijn momenteel onvoldoende is 
toegerust om haar taken uit te voeren. Verwachting is dat de second opinion de uitkomst van het 
formatieonderzoek zal onderschrijven. 
 
Financiën 
De gewijzigde begroting 2018 van Laborijn laat op het BUIG-budget een iets minder positief 
resultaat zien dan de oorspronkelijke begroting 2018 (- € 33.000,-). Ten opzichte van de 
gemeentebegroting blijft het resultaat echter gunstig (+ € 476.000,-). 
De uitvoering van de re-integratie van de Participatiewetdoelgroep en de begeleiding van de 
doelgroep Wet sociale werkvoorziening passen binnen de door het rijk beschikbaar gestelde 
budgetten en daarmee binnen de gemeentelijke begroting van Doetinchem. 
De bedrijfsvoeringskosten vallen in de gewijzigde begroting 2018 substantieel hoger uit. Voor 
gemeente Doetinchem laat de gewijzigde begroting 2018 een aanvullend tekort van € 295.000,- 
zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 van Laborijn. De efficiencybesparing 
waarmee Doetinchem rekening had gehouden, wordt dus niet gerealiseerd (in 2018 € 200.000,- en 
vanaf 2019 € 300.000,- structureel). 
 
Vervolg 
Streven is behandeling van de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 
van Laborijn in de gemeenteraad van Doetinchem in juni 2018. In juli 2018 worden beide 
begrotingen besproken in het algemeen bestuur (AB) van Laborijn. 
 
Bijlagen 
1. Gewijzigde begroting 2018 GR Laborijn 
2. Aanbiedingsbrief Gewijzigde begroting 2018 GR Laborijn 
3. Meerjarenbegroting 2019-2022 GR Laborijn 
4. Aanbiedingsbrief Meerjarenbegroting 2019-2022 GR Laborijn 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 

drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over gewijzigde begroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2022 GR Laborijn; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: : 
 
1. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Laborijn over de meerjarenbegroting 

2019-2022 van de GR Laborijn. 
2. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Laborijn over de gewijzigde 

begroting 2018 van de GR Laborijn. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 juni 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


