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1 Onderwerp: Initiatiefvoorstel Versterking rol raad bij sturing op Laborijn

2 Voor welke 
raadscyclus:

24 mei 2018

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: MO (indien niet mogelijk direct agenderen in de raad, 
ook mogelijk volgens RvO art. 30)

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 (toelichting op wensen en bedenkingen 
college)

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

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

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

Toelichting door iemand namens de raadswerkgroep Laborijn: (mogelijk 

Heini Peters of Hayo Canter 

Cremers) .....................................................................................................
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:

Op 19 oktober 2017 is er een bijeenkomst geweest voor de gemeenteraden van 
Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek met als thema de vraag welke rol de 
raden wensen bij de sturing op Laborijn. Conform afspraak tijdens deze 
bijeenkomst hebben de drie griffiers een voorstel geschreven om te komen tot 
een afspraak over de wijze waarop de gemeenteraden gezamenlijk kunnen 
optrekken bij de sturing op Laborijn.
Op basis van dit voorstel hebben de drie presidia eind 2017 besloten tot 
instelling van een raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden vanuit alle drie 
gemeenteraden, met de opdracht om een raadsvoorstel te schrijven voor de 
(nieuwe) gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek 
(a) over de wijze waarop de drie raden zouden kunnen samenwerken bij het 
sturen op Laborijn en
(b) over de wijze waarop en de inhoud waarover de raden geïnformeerd wensen 
te worden over de realisatie van doelen van Laborijn.



In 2018 is de raadswerkgroep aan de slag gegaan. In twee bijeenkomsten is de 
opdracht besproken en is toegewerkt naar een voorstel over enerzijds de 
gewenste informatievoorziening over en vanuit Laborijn en anderzijds de 
gewenste wijze van samenwerken van de drie gemeenteraden bij het sturen op 
Laborijn. Het voorliggende raadsvoorstel is de uitdrukking van het voorstel van 
de raadswerkgroep.

De raadswerkgroep ziet het voorliggende voorstel als een startpunt c.q. proeftuin 
om als gezamenlijke raden meer invloed op gemeenschappelijke regelingen te 
krijgen.

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

- Raadsvoorstel + concept raadsbesluit ‘Versterking rol raad bij sturing op 
Laborijn’
- Bijlage 1: Informatievoorziening openbare lichamen (Wgr)
- Bijlage 2: Beantwoording vragen college Oude IJsselstreek bij initiatief-
raadsvoorstel ‘Versterking rol raad bij sturing op Laborijn’
- Bijlage 3: Reactie college B&W Oude IJsselstreek
- Bijlage 4: Reactie college B&W Aalten
- Bijlage 5: Reactie college B&W Doetinchem

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?

Gemeente Doetinchem en Aalten, aangezien dit een initiatiefvoorstel betreft van 
een intergemeentelijke raadswerkgroep. Dit voorstel zal zowel in Doetinchem, 
Aalten als Oude IJsselstreek behandeld worden in de raadscyclus van mei.

13 Portefeuillehouder: Peter van de Wardt

14 Programma-
manager:

Hannie Burcksen

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Maaike Piscaer 0315 292 175
m.piscaer@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

Samenstelling raadswerkgroep
Eind december, begin januari is de raadswerkgroep Laborijn aan het werk 
geweest, conform het besluit van het presidium hierover. In de raadswerkgroep 

mailto:m.piscaer@oude-ijsselstreek.nl


zaten vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en 
Oude IJsselstreek. Vanuit Oude IJsselstreek waren dat Gerard Wildenbeest, 
Sylvia Stuivenberg, Heini Peters en Hayo Canter Cremers. De raadswerkgroep 
heeft zijn werk afgerond met een (initiatief)raadsvoorstel. 

Wensen en bedenkingen
Conform de Reglementen van Orde van de drie gemeenten moeten de colleges 
de gelegenheid krijgen hun zienswijze te geven op zo’n initiatiefvoorstel. Om die 
reden is het voorstel voorgelegd aan de colleges, met het verzoek een 
zienswijze te formuleren. Alle drie de colleges hebben dat gedaan. Hun 
zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd:

 Het college van Oude IJsselstreek heeft eerst een aantal vragen 
geformuleerd. Deze vragen zijn namens de raadswerkgroep beantwoord 
(zie de bijlage 2). Mede op basis van deze antwoorden heeft het college 
van Oude IJsselstreek vervolgens zijn zienswijze geformuleerd, in de 
vorm van wensen en bedenkingen. Het college van Oude IJsselstreek 
waarschuwt daarin vooral voor rolverwarring en voor de extra 
tijdsinvestering vanwege het voorstel. Daarnaast formuleert het college 
van Oude IJsselstreek een alternatief voor het voorstel.

 De colleges van Aalten en Doetinchem kunnen zich vinden in het 
voorstel en formuleren beide een aandachtspunt.


