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Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Oude IJsselstreek bij de begroting 2020 Laborijn
Geacht bestuur,

Met uw brief van 19 juli 2019 heeft u onze gemeenteraad de ontwerpbegroting 2020 doen toekomen. Deze is
op 26 september 2019 behandeld in zijn vergadering. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wil
onderstaande zienswijze afgeven:
1. De begroting voor 2020 kent een toename van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2019.
De gemeenteraad mist daarbij adequate aanvullende maatregelen die deze toename naar de
toekomst toe zal verminderen.
2. U geeft aan dat een eerdere versie van deze begroting door u is afgekeurd vanwege de stijgende
bijdragen voor de deelnemende gemeenten. En dat er nu 16 voorstellen zijn opgenomen in de
begroting die deze stijging terugdringen. Wij constateren dat niet de gehele stijging voor 2020 is
opgelost.
Wij maken ons daarnaast zorgen over de haalbaarheid van de gepresenteerde oplossingen. U
schrijft immers dat daarbij nog een nadere uitwerking noodzakelijk is. Een groot deel van de
oplossingen heeft direct invloed op/ is afhankelijk van de werkgevers in de regio. Met name over het
verlagen van de bijdrage aan het Werkgeversservicepunt Achterhoek en het niet meer inzetten van
kortdurende loonkostensubsidie als re-integratie instrument willen wij onze zorg uiten. Wij
vermoeden dat deze plannen op dit moment nog niet of nauwelijks met werkgevers besproken zijn
op haalbaarheid. Daar ligt een stevig risico.
Tevens komen een aantal maatregelen ons voor als regulier werk. Waarom gebeuren deze acties
niet al? Daarbij sluiten we dan aan op een opmerking uit onze zienswijze bij de gewijzigde begroting
2019. Wij vragen ons af of de directie van Laborijn voldoende in control is.
3. Wij verwachten dat de uitvoering van de oplossingen gebeuren vanuit een goede visie: Door het
ondersteunen van onze inwoners bij het vinden van regulier werk. Door te investeren in betere
dienstverlening en klantbenadering, door echt aan te sluiten bij wat onze inwoners én onze bedrijven
nodig hebben. Met die inzet verwachten wij dat met name op de uitgaven van ‘BUIG’, het
uitkeringenbudget, resultaten kunnen worden behaald.
Dat is ook de reden dat wij actief hebben ingezet op het project Meedoen Werkt! Door actief de
verbinding te leggen tussen inwoners en bedrijven kunnen we echt een verandering op gang helpen.
4. Wij blijven het vreemd vinden dat in deze tijd, waarin het goed gaat met de economie, en
werkgevers enorm om werknemers verlegen zitten, zoveel van onze inwoners afhankelijk zijn en
blijven van een uitkering.
Concluderend vinden wij de financiële ontwikkelingen zorgelijk, de gekozen oplossingsrichtingen
onvoldoende financieel resultaat geven, maar vooral dat de noodzakelijke oplossing in de verkeerde hoek
wordt gezocht. Deze maatregelen leiden er niet toe dat onze inwoners naar werk worden begeleid. Door
besparingen door te voeren in de bedrijfsvoering wordt het risico dat mensen niet uitstromen juist groter.
Wij achten deze begroting niet evenwichtig en niet haalbaar.
Met vriendelijke groet,
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