
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 26-9-2019 

 
 
Onderwerp   : Begroting 2020 Laborijn 

 

Voorgestelde beslissing  

1. Bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2020 Laborijn, aan het Algemeen Bestuur van Laborijn 
kenbaar te maken. 

 

Aanleiding 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale 
Werkvoorziening ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Jaarlijks levert Laborijn de 
begroting voor het komende jaar ter toetsing aan bij de deelnemende gemeenten. 
 
Op 19 juli 2019 stuurde het Dagelijks Bestuur van Laborijn de ontwerpbegroting 2020 en de 
meerjarenbegroting 2021-2023 aan de gemeenteraad zodat deze daar een zienswijze op kan geven, op 
grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze zienswijze, en die van de andere 
raden, wordt door het DB bijgevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het Algemeen Bestuur wordt 
aangeboden.  
 
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De ontwikkelingen ten aanzien van Laborijn vragen betrokkenheid van de gemeenteraad. 
De 1e begrotingswijziging 2019 van Laborijn is op 3 juli 2019 in de gemeenteraad behandeld. De 
raad heeft toen besloten een zienswijze af te geven. Daarmee heeft de raad gevraagd om 
maatregelen om de tekorten terug te dringen. 
Bij de begroting 2020 spelen vergelijkbare zaken. Voorliggende begroting geeft wederom aanleiding 
om vanuit de gemeenteraad een signaal af te geven aan Laborijn. Gedegen oplossingen voor de 
toekomst zien we onvoldoende terug.  

 
1.2 Deze zienswijze geeft aan welke inhoudelijke en financiële zorgen de gemeente Oude IJsselstreek 

heeft over de begroting 2020 van Laborijn.  
De gemeenteraad geeft met deze zienswijze een duidelijk signaal af naar Laborijn over de huidige 
gang van zaken, en geeft aan de AB-leden richting voor de behandeling van de begroting. Wij zetten 
vraagtekens bij de hardheid en haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.  
 

1.3 De keuze van Laborijn om met name maatregelen door te voeren in de bedrijfsvoering is niet in lijn 
met de visie van Oude IJsselstreek. 
Wij geven zelf uitvoering aan het project ‘Meedoen Werkt!’; een manier om juist vanuit overtuiging te 
werken aan een versterkte uitstroom uit de bijstand. Inwoners ondersteunen bij het vinden van werk, 
en bedrijven ondersteunen bij het vinden van werknemers.  

 
 

Kanttekeningen 

a. Het afgeven van een zienswijze leidt niet automatisch tot een aangepaste verbeterde begroting 2020 
van Laborijn. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden gebundeld aangeboden aan 
het Algemeen Bestuur. Daar vindt dan nadere besluitvorming plaats.  
Om enige invloed uit te kunnen oefenen is deze zienswijze wel zeer noodzakelijk.  

  



Kosten, baten, dekking 

 
Het voorgestelde financieel perspectief uit de (meerjaren)begroting achten wij op inhoud onwaarschijnlijk.  
Mogelijk wordt deze begroting wel ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. 
Dan moeten wij dit perspectief vertalen in onze eigen begroting. In dat geval achten wij het noodzakelijk om 
wel een stevig risico op te nemen in de risicoparagraaf voor ‘Laborijn’.  
 
De begroting 2020 van Laborijn betekent voor gemeente Oude IJsselstreek een totaalbedrag van afgerond  
€ 17,8 miljoen, dat als volgt is opgebouwd: 
 
BUIG (uitkeringen)  €   8.601.000 
Re-integratie  €   1.098.000 
Tekort BUIG  €      747.000 
Bijzondere bijstand  €        60.000 
Wsw   €   4.783.000 
Apparaatslasten €   2.507.000 
Totaal   € 17.796.000 
 
Het grootste deel van de kosten betreft een doorbetaling van rijksgelden. Het tekort op de BUIG van  
€ 747.000, de bijzondere bijstand van € 60.000 en de apparaatslasten van € 2.507.000 komen voor eigen 
rekening van de gemeente. 
 
In de voorjaarsnota 2020 is per saldo een bedrag van circa € 3,0 miljoen als bijdrage uit eigen middelen voor 
Laborijn opgenomen. Dit bedrag is opgebouwd uit het bedrag van ‘jaarschijf 2020’ uit de oorspronkelijke 
begroting 2019, aangevuld met een extra verwacht tekort op het BUIG-budget waarover de raad op 9 
oktober 2018 is geïnformeerd, een aanpassing op de loon- en uitvoeringskosten van de sociale 
werkvoorziening, een inschatting voor de vangnetuitkering en een taakstelling.  
De huidige begroting van Laborijn komt voor 2020 neer op een eigen gemeentelijke bijdrage van circa € 3,2 
miljoen: 
 

 2020 

Opgenomen in voorjaarsnota 2020 gemeente (incl. vangnetuitkering en taakstelling) 3.005.361 

Begroting 2020 volgens Laborijn (incl. vangnetuitkering) 3.266.000 

Nadeel t.o.v. voorjaarsnota -260.639 

 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad is de motie ‘Gemeenschappelijke Regelingen’ 
aangenomen. Daarin staat dat voor 2020 voor de Gemeenschappelijke Regelingen, de gevraagde bijdrage 
zal worden opgenomen in de gemeentebegroting. Dat betekent voor Laborijn in 2020 een nadeel van ca.  
€ 260.000,=, ten opzichte van de cijfers in de Voorjaarsnota.  
 
Vooralsnog wordt deze verwerkt als extra onttrekking aan de Algemene Reserve, en tegelijkertijd wordt deze 
in de rest van het begrotingsproces meegenomen.  
 
 

Uitvoering 

 
Planning 

 Collegevergadering 27 augustus 2019 

 Raadsvergadering 26 september 2019 

 Vergadering Algemeen Bestuur 4e kwartaal 2019 

 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlagen 
 

- Aanbiedingsbrief begroting 2020 Laborijn 

- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023  
- Zienswijze gemeenteraad Oude IJsselstreek begroting 2020 Laborijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 

 

 

M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 

Secretaris     Burgemeester 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 


