Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 28 juni 2018

Onderwerp

: Kadernota GR Laborijn 2019 - 2022

Voorgestelde beslissing:
1. De gemeenteraad brengt zijn zienswijze ten aanzien van de kadernota 2019 - 2022 Laborijn naar voren.

Aanleiding
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Als onderdeel van de
reguliere planning & control cyclus zendt het Dagelijks Bestuur voor 15 april de kadernota aan de
gemeenteraad.
Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeenteraad neemt kennis van de inhoud van de kadernota en wordt geïnformeerd over de
aanleiding en het doel van een second opinion. De gemeenteraad wordt daarnaast gevraagd zijn
zienswijze ten aanzien van de kadernota 2019 - 2022 naar voren te brengen.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1.
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Laborijn zendt het Dagelijks Bestuur Laborijn de
kadernota aan de gemeenteraad. Dit is conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling
Laborijn.
1.2

Betrokkenheid van de colleges en raden van de deelnemende gemeenten in het vervolgproces is
van belang.
Laborijn geeft aan dat de organisatie thans niet goed is toegerust om aan de veranderende opdracht
invulling te geven. Laborijn ziet met de huidige middelen onvoldoende mogelijkheden om de
dienstverleningsvragen van de gemeente naar wens uit te voeren. Laborijn
heeft enkele oplossingsrichtingen gegeven en legt de keuze aan de gemeente voor om te
investeren. Gezien de impact en de financiële omvang van de voorgestelde interventies is door het
Dagelijks Bestuur van Laborijn besloten tot de uitvoering van een onafhankelijke second opinion.
Omdat het geschetste proces invloed kan hebben op de inhoudelijke en financiële kaders voor de
uitvoeringsopdracht van de gemeenten worden de gemeenteraden actief geïnformeerd en gevraagd
naar hun zienswijze.

Kanttekeningen
a. Niet van toepassing
Kosten, baten, dekking
Eventuele financiële consequenties zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van de second opinion.
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