
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 29 juni 2017   
 
 

 
Onderwerp  : Meerjarenbegroting 2018 - 2021 Laborijn 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De gemeenteraad brengt geen zienswijze over de meerjarenbegroting 2018 – 2021 Laborijn naar voren. 
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van Laborijn mee te geven in te stemmen met de 

meerjarenbegroting 2018 – 2021 Laborijn.   
 

 
Aanleiding 
Volgens de gemeenschappelijke regeling biedt het Dagelijks Bestuur van Laborijn een ontwerp aan de 
deelnemende gemeenten voor de begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het 
begrotingsjaar volgende jaren.   
 
De begroting wordt door het Algemeen Bestuur van Laborijn behandeld en vervolgens vastgesteld in de 
vergadering van het Algemeen bestuur van 7 juli 2017.  
 
Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren brengen ten 
aanzien van de begroting. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van Laborijn, en geeft aan de 
afgevaardigden in het Algemeen Bestuur mee in te stemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 
Laborijn. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1 Op grond van de gemeenschappelijke regeling Laborijn kan de gemeenteraad zijn zienswijze over  

de ontwerpbegroting naar voren brengen 
In artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn wordt de  
begrotingsprocedure geregeld.  

 
2.1 De begroting is opgebouwd uit verschillende programma`s. Hieronder staan wij kort stil bij de 

programma`s: 
 
Programmabegroting 2018 – 2021 
- Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

o Vanaf 2019 blijven de BUIG-uitgaven binnen de daarvoor bedoelde BUIG-budgetten.  
o Het aantal inwoners dat (per saldo) een beroep doet op de Participatiewet zal licht 

toenemen 
o Het percentage extern werkzame SW-medewerkers (ultimo 2016 78%) groeit in de 

periode tot 2021 naar 85%. 
o Werkgevers worden gestimuleerd om detacheringen om te zetten in Begeleid Werken.  

- De uitvoeringskosten worden opgesplitst waarbij rekening wordt met de uitvoering van specifieke 
taken door de gemeente Montferland als smalle deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling 
Laborijn.  

 
Programma Inkomen & maatschappelijke participatie 
- Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige, tijdige en efficiënte wijze 

verstrekken van een inkomensvoorziening aan die inwoners die (nog) niet door middel van werk 
kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.  

- Voor 2018 wordt een tekort begroot op het BUIG-budget ter hoogte van € 462.000,-. De 
gemeente Oude IJsselstreek kan voor de tekorten, wanneer wij daarvoor in aanmerking komen, 
een compensatie aanvragen.  

- Vanaf 2019 zijn de lasten gelijk aan de budgetten. 
 
 



Programma Ontwikkelen naar werk 
- Het programma Ontwikkelen naar werk is gericht op werk of de uitstroom naar werk. Het 

programma bestaat uit de onderdelen Re-integratie en Werkleercentra, inclusief SW.  
- Voor de hierboven genoemde onderdelen laat de begroting een negatief resultaat zien ter 

hoogte van €114.570 in 2018. 
 

Programma Werkgeversdienstverlening & detachering 
- Dit programma heeft als doelstelling om duurzame plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren, 

waarbij rekening wordt gehouden met de talenten, capaciteiten, competenties en vaardigheden 
van  de inwoner. Laborijn werkt nauw samen met het werkgeversservicepunt Achterhoek. Om 
werkzoekenden te laten uitstromen of activeren zet Laborijn diverse re-integratie instrumenten 
in.  

- Het resultaat is positief en wordt gebruikt ter dekking van de uitvoeringskosten SW. 
 
Kanttekeningen 

a. Niet van toepassing 
 

Kosten, baten, dekking 
 
Het bedrag per SE neemt in 2018 af met €800,--. Dit resulteert in hogere uitvoeringskosten per gemeente. 
De definitieve cijfers zijn echter pas beschikbaar vanaf juni 2017. 
 
Het tekort op de uitkeringen in 2018 kan gecompenseerd worden op grond van een vangnetuitkering mits de 
gemeente voldoet aan de voorwaarden. De benodigde budgetten worden verwerkt in de gemeentelijke 
begroting.  
 
Uitvoering 
 
Planning 

 DB Laborijn   03 mei 2017 

 Collegevergadering   16 mei 2017  

 Commissievergadering MO  08 juni 2017 

 Raadsvergadering  29 juni 2017 

 Algemeen Bestuur Laborijn 07 juli  2017 
 
 
 
 
  



Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 
Secretaris    Burgemeester 
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