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Algemeen Bestuursvergadering
13 januari 2016
vastgesteld
Namens de gemeente Oude IJsselstreek:
De heren P. van de Wardt, G.L.J.M. Wildenbeest, J.H.C.J. Canter Cremers en
L.G. Kuster
Namens de gemeente Montferland:
Mevrouw B.A.C. Büttner, de heer H.L.M. Peters, mevrouw I.T.J.M. Wolsing
Namens de gemeente Doetinchem:
De heren F.H.T. Langeveld en H.L.G. Moïze de Chateleux, C.J. Telder en mevrouw
M. Kock
Namens Wedeo:
De heren A.J.H. Arntz en B. van den Berg
Mevrouw M. Menkhorst
6 personen

1.
Opening en vaststellen agenda
De heer Langeveld opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur Wedeo d.d. 2 december 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Aftreden oude AB-leden en installatie nieuwe AB-leden
De heer Langeveld bedankt de aftredende AB-leden voor hun inzet. De nieuwe AB-leden (de heren
Kuster en Telder) nemen plaats aan tafel en stellen zich kort voor.
4.
Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur
De heer Langeveld licht toe dat het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: één lid namens de gemeente
Doetinchem (de heer Langeveld), één lid namens de gemeente Oude IJsselstreek (de heer Van de Wardt) en
een extern (nog te werven) DB-lid. De heren Langeveld en Van de Wardt zijn namens de respectievelijke
colleges aangewezen als DB-lid.
Afgesproken is dat mevrouw Wolsing (gemeente Montferland) alle DB-stukken ook ontvangt. Zij zal zelf
beoordelen of het zinvol is om bij de DB-vergadering aan te sluiten of niet.
Aangezien het DB op dit moment nog niet voltallig is, zullen een aantal besluiten via het AB lopen.
De AB-leden stemmen in met onderstaande taakverdeling:
Voorzitter:
de heer Langeveld
Vicevoorzitter:
de heer Van de Wardt
Zitting in GO:
totdat het onafhankelijk derde DB-lid benoemd is zal de heer Langeveld deze taak in
ieder geval op zich nemen.
5.
Ingekomen stukken
Brief van de Provincie Gelderland inzake ‘Toezicht 2016’
De heer Arntz licht toe dat deze brief betrekking heeft op de begroting 2016 van de GR Wedeo.
De begroting 2016 voor Laborijn is volgende week gereed en zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende
AB-vergadering, zodat er een rechtmatigheidskader is om uitgaven te doen.
6.
Mededelingen
Personeelsreisje
De heer Van den Berg deelt mede dat het personeelsreisje naar Duisburg op 19 december erg geslaagd was en
goed is verlopen.
Sectorplan
De heer Van den Berg geeft aan dat in een eerdere AB-vergadering is toegelicht dat per arbeidsmarktregio geld
beschikbaar komt om de transformatie van de sector een boost te geven. Samen met Hameland heeft
Wedeo/Laborijn een plan opgesteld waarin elf projecten zijn gedefinieerd.
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In januari starten de volgende projecten:
 Groei Begeleid Werken: samen met Hameland Begeleid Werken in de regio verdubbelen van
4 naar 8%.
 Functiecreatie en groepsdetachering: op een nieuwe manier met de medewerkers die intern werken aan de
slag om ook hen in groepen te detacheren.
 Trajecten garantiebanen: samen met de Achterhoekse gemeenten trajecten starten om werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers.
 Mobiele applicatie: met behulp van een mediabedrijf een applicatie ontwikkelen om ontwikkeling van
gedetacheerde medewerkers een extra impuls te geven. Dit gebeurt in de vorm van een pilot.
De andere projecten starten in de loop van 2016.
Animatie transformatiefase
Het transformatieproces van Laborijn is met behulp van een videoanimatie, die tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst werd getoond, inzichtelijker gemaakt. De AB-leden ontvangen een linkje naar deze
videoanimatie.
Ellen van Aken
Per 7 januari 2016 vult Ellen van Aken samen met Marijke Menkhorst de functie van managementassistent in.
Anita Matser heeft een baan gevonden bij een andere organisatie.
Introductieprogramma AB-leden
De heer Arntz stelt voor een introductieprogramma samen te stellen voor de nieuwe AB-leden. De heren Telder
en Kuster reageren hier positief op.
Planning vergaderingen 2016
De heer Arntz reikt een overzicht uit met de vergaderdata en de van hoofdthema’s AB-vergadering in 2016,
gebaseerd op wettelijke termijnen. Mogelijk wijzigt er nog iets in dit overzicht op basis van de wensen van de
gemeenten.
7.
Benoeming Algemeen Directeur
De AB-leden stemmen in met de benoeming van mevrouw J.E. Talstra per 1 februari 2016 als algemeen
directeur van Laborijn.
8.
Vaststellen juridische stukken
Besluit Mandaat directeur Laborijn
De AB-leden stemmen in met het Besluit mandaat directeur Laborijn 2016 en bepalen dat alle besluiten die
voorafgaande aan deze vergadering zijn genomen door de vertegenwoordigers van Laborijn bij dit besluit zijn
bekrachtigd.
Ambtelijk advies aan het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van Laborijn
inzake verzamelbesluit Laborijn
De AB-leden nemen kennis van het bijgevoegde overzicht en stemmen in met de voorstellen/besluiten.
9.
Fusieproces
Terugkoppeling stuurgroep Participatiewet
De heer Langeveld koppelt terug dat er in de stuurgroepvergadering procesafspraken over verlonen en
detacheren zijn gemaakt. De stukken behorende bij dit onderwerp worden ter kennisgeving naar de Raden
gestuurd en worden besproken met collega gemeenten. Daarnaast worden de stukken doorgeleid naar het
Werkbedrijf.
Verder is in de stuurgroep gesproken over de huisvesting van Laborijn. Op dit moment worden de
mogelijkheden van de gebouwen onderzocht. Er wordt uitgewerkt wat op langere termijn op het gebied van
huisvesting gewenst is en wat gedaan kan worden om samenwerking handen en voeten te geven.
De stuurgroep heeft ingestemd met het transformatieplan. Het nieuwe MT is verantwoordelijk voor de
aansturing en uitvoering van het plan.
De selectiegesprekken voor het invullen van de sleutelfuncties zijn gepland onder leiding van Public Spirit. In de
loop van volgende week zal hierover meer duidelijk zijn.
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Stand van zaken werving extern DB-lid
Public Spirit plaatst aanstaande zaterdag een advertentie in de Volkskrant met een verwijzing naar de vacature.

10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
De heer Langeveld bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20.11 uur.
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