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Kennis te nemen van 
de kadernota 2020 van gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
 
Context 
De gemeente Doetinchem heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale 
werkvoorziening ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Laborijn.  
Als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus zendt het dagelijks bestuur van 
Laborijn jaarlijks voor 15 april een kadernota aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De kadernota bevat een beschrijving van 
de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het komende jaar. 
 
Kernboodschap 
In de kadernota 2020 van Laborijn (zie bijlagen 1 en 2) benoemt Laborijn als voornaamste 
uitgangspunten: 
- Het plan van aanpak Laborijn dat is opgesteld op basis van de bestuursopdracht. 
- Verwachte beleidswijzigingen onder andere op basis van het landelijke, brede 

offensief voor vereenvoudiging en meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking 
en op basis van de wijziging van het inburgeringsstelsel. 

- Een stijging van het aantal mensen met een bijstandsuitkering vanaf 2020. Laborijn 
volgt hiermee de verwachte landelijke ontwikkeling. 

- Een toename van het aantal mensen dat met loonkostensubsidie aan het werk gaat. 
- Een meerjarenanalyse van de resultaten van de sociale werkvoorziening, waaruit blijkt 

dat de sociale werkvoorziening de komende jaren een netto kostenpost wordt. 
Laborijn geeft aan dat dit komt door een dalende rijksbijdrage per fte, stijgende 
(salaris)kosten en een dalende omzet. 

- Technische prijs- en loonontwikkelingen. 
 
Vervolg 
De uitgangspunten in de kadernota 2020 van Laborijn vormen de beleidsmatige en 
financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2020-2023 van Laborijn. De meerjaren-
begroting 2020-2023 wordt door Laborijn vóór de zomer voor een zienswijze aan uw 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Bijlagen 
1. Kadernota 2020 GR Laborijn 
2. Aanbiedingsbrief kadernota 2020 GR Laborijn 
 


