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Kennis te nemen van 
de kadernota 2023 van de 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 
trends en ontwikkelingen die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de 
ontwerpbegroting en meerjarenraming. 
 
Kernboodschap 
Laborijn legt, evenals voorgaand jaar, de focus nadrukkelijk op haar kerntaak: Laborijn is 
er om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te 
ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Het faciliteren van ontwikkeling van 
alle inwoners die gebruikmaken van de Participatiewet is nu nog nadrukkelijker 
vormgegeven. In de onderhavige kadernota is expliciet de keuze gemaakt om die lijn te 
bestendigen en daarop fors te intensiveren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door inzet 
van extra begeleidingscapaciteit voor inwoners. Het (aantoonbaar) faciliteren van 
ontwikkelstappen staat hierbij centraal. De stappen in ontwikkeling van inwoners wordt 
inzichtelijk gemaakt door de participatieladder. Bij deze indeling wordt zowel de afstand 
tot de arbeidsmarkt als ook de individuele ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. 
Inwoners zetten stappen op de ladder, zowel naar boven als beneden. Het gaat om het 
realiseren van de best passende plek. Dit zal niet altijd leiden tot (volledige) uitstroom uit 
de bijstand. Door de inwoner te begeleiden naar diens best passende plek in de 
maatschappij is de overtuiging dat dit leidt tot opbrengsten (of besparingen) binnen het 
sociaal domein. Dit is een ontwikkeling die Laborijn de komende periode samen met 
partners in beeld wil brengen, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. 
 
In de kadernota wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. De landelijke 
verwachting is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een Participatiewet-uitkering 
de komende jaren licht stijgt. Laborijn heeft de taak het beheersen en waar mogelijk 
terugdringen van het uitkeringsvolume. De kadernota geeft aan op welke wijze deze 
kerntaak wordt uitgevoerd. Laborijn verwacht, door fors te blijven investeren in de 
inwoners met een bijstandsuitkering, deze stijging beperkt te kunnen houden. Bij de 
begroting 2023 wordt voorgesteld de uitvoeringslasten, conform de door de raad gegeven 
zienswijze bij de begroting 2022, zoveel mogelijk te beperken.  
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Vervolg 
De begroting 2023 wordt door Laborijn voor de zomer ter zienswijze aan uw 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief bij Kadernota 2023 GR Laborijn 
2. Kadernota GR Laborijn 
 
 


