
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp: Laborijn (voorbespreking radenbijeenkomst 28 november 2018)

2 Voor welke 
raadscyclus:

December 

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: MO

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

Radenbijeenkomst Laborijn 28 november
De gemeenschappelijke regeling Laborijn organiseert twee keer per jaar een 
informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en 
Oude IJsselstreek. Op 28 november vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaatst. 
Deze bijeenkomst is voor alle raadsleden en fractieassistenten van de 
gemeentes Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Dit jaar heef de raadswerkgroep Laborijn namens de deelnemende raden 
meegedacht over de agenda van deze informatieve bijeenkomst. Onderdeel van 
de agenda van 28 november is (de uitkomst van) de bestuursopdracht. Tijdens 
deze bijeenkomst zullen de drie raden geïnformeerd worden over de uitkomsten 
van de bestuursopdracht en is er de mogelijkheid om onderling van gedachten te 
wisselen.

De uitkomsten van de bestuursopdracht zullen na de bespreking op deze 
gezamenlijke radenbijeenkomst bij alle raden afzonderlijk worden geagendeerd 
(cyclus januari).



Inhoud bespreking commissie MO 22 november 
Op verzoek van de agendacommissie wordt de bestuursopdracht voor de 
gezamenlijke radenbijeenkomst op 28 november ook geagendeerd in de 
commissie MO van 22 november. Doel is om als commissie intern de 
radenbijeenkomst op 28 november voor te bereiden. Tijdens de 
commissievergadering is er de mogelijkheid om als commissie onderling in 
gesprek te gaan over de bestuursopdracht. 

Inhoudelijke vragen aan de portefeuillehouder over (de uitkomsten van) de 
bestuursopdracht kunnen gesteld worden op de gezamenlijke radenbijeenkomst 
op 28 november (en uiteraard op de separate agendering in de cyclus van 
januari) 

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

1. RG2018_0087 memo raadsmededeling Bestuursopdracht Laborijn
2. RG2018_0087 Ingekomen stuk actieve informatie Raadsmededeling 

bestuursopdracht Laborijn
3. RG2018_0087 Bijlage 1 Analyse van de organisatie door Laborijn
4. RG2018_0087 Bijlage 2 Definitief Rapport Second Opinion onderzoek 

Laborijn
5. RG2018_0087 Bijlage 3 Bestuursopdracht Laborijn 20180710
6. RG2018_0087 Bijlage 4 Inhoudelijke opdracht aan Laborijn 2018-2019 

20180710

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

13 Portefeuillehouder: Peter van de Wardt

14 Programma-
manager:

Thomas Beke 

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Maaike Piscaer 

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:



17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:


