Aan de gemeenraad
van de gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN

Onderwerp
Kenmerk
Contactpersoon

: Kadernota Laborijn 2019-2022
: DB/ea 17-20
: A.J.H. Arntz, telefoon (0314) 37 25 34

Doetinchem, 13 april 2018
Geachte raadsleden,
Hierbij bieden we u de kadernota 2019-2022 Gemeenschappelijke Regeling Laborijn aan.
Aangepaste opzet
Ten tijde van het opstellen van deze kadernota bevinden Laborijn en de gemeenten zich
midden in een proces van constructieve gesprekken die tot doel hebben om tot nadere
afspraken te komen rondom de aan Laborijn te verstrekken opdracht en de daarbij passende
formatieve omvang voor de komende jaren.
De uitkomst van dit proces is sterk bepalend voor zowel de beleidsmatige als financiële
kaders voor de komende jaren. Naar verwachting is nog enige tijd nodig om dit zorgvuldig af
te ronden. Om dit proces recht te doen, en tevens te voldoen aan de provinciale vereisten is
de thans voorliggende kadernota wat afwijkend qua opzet en inhoud. We kiezen daarbij
vooral voor een transparante procesbeschrijving. Daarnaast geven we u inzicht in de
verwachte ontwikkeling van de Rijksbudgetten in relatie tot de P-wet en WSW over de
periode 2019 - 2022.
Proces begroting 2019 en bijgestelde begroting 2018
Naast het opstellen van de Kadernota wordt ook hard gewerkt aan het opstellen van de
begroting 2019. Ook hiervoor geldt dat de te verstrekken opdracht sterk van invloed is op het
financiële kader. Uitgangspunt is het ook “in control” willen blijven voor wat betreft het
begrotingsproces. Om te voldoen aan de vereisten is het noodzakelijk om de begroting 2019
op korte termijn vast te stellen. Uitgangspunt is een beleidsarme begroting 2019.
Indien de lopende gesprekken leiden tot beleidskeuzes die van invloed zijn op het financiële
kader worden deze vertaald in een gewijzigde begroting 2019.
Als gevolg van aanpassingen in de Rijksbudgetten voor de uitvoering van de Participatiewet
(BUIG) alsmede de subsidiebijdrage WSW is het vanuit bedrijfsvoering overwegingen
gewenst om tot een bijstelling van de begroting 2018 te komen. De bijgestelde begroting
2018 gaat mee in hetzelfde proces als de begroting 2019.
Als gevolg van het bovenstaande ontvangt u uiterlijk op 1 juni de begroting 2019 en de
bijgestelde begroting 2018. Aansluitend ontvangt u, in het laatste halfjaar van 2018, een
gewijzigde begroting 2019 waarin de (mogelijke) beleidskeuzes worden verwerkt en de
definitieve budgetten uit de najaarscirculaire worden meegenomen.

1

Graag doen wij de suggestie de kadernota te agenderen voor uw eerst volgende
raadsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur

J.E. Talstra
Algemeen Directeur
secretaris
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