
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.5 
 
 Doetinchem, 28 juni 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 
 
 
Meerjarenbegroting 2018-2021 GR Laborijn 
 
 
Te besluiten om: 
1. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de 

meerjarenbegroting 2018-2021 van de GR Laborijn. 
 
Context 
Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling levert Laborijn jaarlijks een 
begroting voor het komende jaar aan. Eerder dit jaar heeft Laborijn door middel van de 
kadernota 2018 informatie verstrekt over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten 
die voor de begroting 2018 van belang zijn. In de gemeenschappelijke regeling is 
vastgelegd dat de gemeenteraad zijn gevoelen kenbaar mag maken ten aanzien van de 
begroting. Dit gevoelen kan hij meegeven aan het dagelijks bestuur van Laborijn. 
 
Beoogd effect 
De begroting geeft inzicht in de wijze waarop Laborijn het komende jaar uitvoering geeft 
aan met name de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. De 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 De begroting 2018-2021 van Laborijn sluit aan bij de eerder gestelde kaders 
De uitwerking in de begroting 2018-2021 van Laborijn sluit aan bij de uitgangspunten uit 
de kadernota 2018 van Laborijn en bij de beleidskaders in het sociaal domein en de 
begroting van gemeente Doetinchem. 
Laborijn wil bereiken dat iedere inwoner naar vermogen deelneemt aan de samenleving, 
bij voorkeur via betaald werk en als dit (nog) niet mogelijk is, door (maatschappelijke) 
participatie naar vermogen. Om dit te bereiken, wordt nadrukkelijk samenwerking 
gezocht op lokaal niveau in het brede sociale domein en op regionaal niveau in ieder 
geval met ondernemers en het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Ook wil Laborijn de 
synergievoordelen van de verschillende expertises binnen de fusieorganisatie optimaal 
benutten. Dit moet ertoe leiden dat Laborijn in 2018 het tekort op het BUIG-budget terug-
dringt. Voor de gemeente Doetinchem wordt in 2018 zelfs een overschot van € 209.000 
geraamd en in de jaren daarna zijn de baten en lasten op het budget voor bijstands-
uitkeringen nagenoeg in evenwicht. 
 
1.2 De begroting 2018-2021 van Laborijn voldoet aan de eisen gesteld in de 

gemeenschappelijke regeling 
De begroting 2018-2021 van Laborijn geeft weer hoe Laborijn de doelstellingen in de 
betreffende periode wil realiseren en welke middelen daarmee gemoeid zijn. Daarmee 
voldoet de begroting aan de vereisten die in de gemeenschappelijke regeling zijn 
vastgelegd. 
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Kanttekeningen 
1.1. Het beoogde resultaat op het budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is ambitieus 
In 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden in Doetinchem flink toegenomen en de 
verwachting is 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 
begroting in 2018. Als in 2018 de beoogde uitstroomdoelstelling niet wordt gerealiseerd, 
kan het Doetinchemse resultaat op het BUIG-budget minder gunstig uitvallen dan 
verwacht. Desalniettemin verwacht Laborijn met de vernieuwde werkwijze en de 
aantrekkende regionale arbeidsmarkt de groei van de omvang van het klantenbestand te 
kunnen beperken. 
 
Financiën 
De door Laborijn begrote programma’s voor de bijstandsuitkeringen en de begeleiding 
van de doelgroepen Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening naar en tijdens werk 
passen binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten en daarmee binnen de 
gemeentelijke begroting van Doetinchem. 
 
Ook de gemeentelijke bijdrage aan Laborijn voor uitvoeringskosten past binnen de 
gemeentelijke begroting van Doetinchem. In Doetinchem is rekening gehouden met een 
efficiencybesparing op deze post van drie maal € 100.000,- in 2017, 2018 en 2019. 
 
Vervolg 
In juli 2017 wordt de begroting 2018 besproken in het algemeen bestuur (AB) van 
Laborijn. De gemeenteraad kan zijn zienswijze vooraf meegeven aan het dagelijks bestuur 
(DB) van Laborijn. 
 
Bijlagen 
1. Meerjarenbegroting 2018-2021 GR Laborijn 
2. Aanbiedingsbrief Laborijn 
 
 
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 Meerjarenbegroting 2018-2021 
GR Laborijn; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de 
meerjarenbegroting 2018-2021 van de GR Laborijn. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 6 juli 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


