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Namens de gemeente Oude IJsselstreek:
De heren P. van de Wardt en L.G. Kuster
Namens de gemeente Montferland:
Mevrouw I.T.J.M. Wolsing
Namens de gemeente Doetinchem:
De heren F.H.T. Langeveld en C.J. Telder
Extern
De heer R. Winter
Namens Laborijn:
Mevrouw J.E. Talstra
Mevrouw E. van Aken
3 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 d.d. 14 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2016
In de toekomst wordt de kwartaalrapportage op een andere manier vormgegeven. Er wordt momenteel een
dashboard ontwikkeld waarin op verschillende aggregatieniveaus informatie beschikbaar is, zodat voor de
verschillende gremia op maat gerapporteerd kan worden, uiteraard kan waar nodig dieper ingezoomd worden.
Ook wordt momenteel de planning- en controlcyclus ingeregeld.
4.
Kennismaken Erik Jochems (controller)
De heer Jochems stelt zich voor aan de aanwezigen die hem nog niet hebben ontmoet.
5.
Mededelingen
Er zijn afspraken gemaakt over termijn en wijze van aanlevering van de stukken voor de toekomst (inclusief het
hanteren van een jaarplanning, oplegger en nummering agendapunten).
6. Benoemingsbesluit de heer R. Winter als extern lid Dagelijks Bestuur
Indien beraadslagen hieromtrent gewenst is, vindt dat in beslotenheid plaats. Het AB stemt echter zonder
beraadslaging in met het benoemingsbesluit.
7.

Besluitvorming (financiële) kaderstellingen
 Controleprotocol GR uitvoeringsorganisatie Laborijn
 Normenkader 2016 GR uitvoeringsorganisatie Laborijn
 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en
voor de inrichting van de financiële organisatie van de GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn
 Verordening voor de controle op het Financieel Beheer GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Bovengenoemde verordeningen zijn opgesteld op basis van modelverordeningen en zijn vereist in het kader
van interne controle.
Het AB stemt in met bovengenoemde documenten.
8. Accountantsverslag
De heer Bekker van Deloitte geeft een korte toelichting op het verslag en de goedkeurende verklaring die is
afgegeven:
- De interne beheersing is goed geregeld;
- Controle jaarrekening: geen fouten;
- Goede score op liquiditeit en solvabiliteit;
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Geen rechtmatigheidsfouten;
Goede resultaten, hoewel het subsidieresultaat onder druk staat is Laborijn in staat geweest om
opbrengsten uit de markt te genereren;
Weerstandscapaciteit ligt wat lager dan aantal jaren geleden. In dit opzicht moet goed gekeken worden
welke impact de huidige ontwikkelingen hebben op de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Deloitte heeft naast het uitvoeren van de accountscontrole ook andere opdrachten voor Laborijn uitgevoerd,
waarbij echter steeds is beoordeeld of de onafhankelijkheid van Deloitte hierbij niet werd geschaad.
9. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening Laborijn (Wedeo) 2015
Het Algemeen Bestuur stelt het jaarverslag en jaarrekening Laborijn (Wedeo) 2015 vast.
10. Vaststellen begroting 2017 (en meerjarenbegroting 2017 – 2020) (bijlage)
De gemeenteraden hebben hun gevoelen geuit. Opgemerkt wordt dat de begroting aangepast wordt naar
aanleiding van de huidige ontwikkelingen. Ook wordt er nog een bedrijfsplan opgesteld.
Het Algemeen Bestuur stemt in met vaststellen van de begroting, met dien verstande dat de begroting
aangepast wordt aan de gewijzigde omstandigheden.
11. Stand van zaken Montferland
Op 12 juli wordt het door de Raad genomen besluit in het College besproken. Het besluit van de Raad houdt in
dat Montferland de groenploeg overneemt, waarbij in eerste instantie het idee was om deze ploeg in een aparte
entiteit onder te brengen, maar ten aanzien waarvan bij nader inzien is besloten om deze ploeg in dienst te
nemen door de gemeente. Het tweede onderdeel van het besluit behelst de overige medewerkers, deze
worden, bij voorkeur via een langjarige DVO (zowel qua termijn als qua juridische constructie heeft men echter
nog geen besluit genomen) onder te brengen bij Laborijn. De gemeente heeft Laborijn in een gesprek een
financiële compensatie (conform de Cedrisnorm) geboden voor de groep beschut omdat dit relatief gezien de
duurste groep is.
De vraag is of deze constructie voor Laborijn in de toekomst dezelfde opbrengsten oplevert als binnen de
huidige constructie het geval is. Dat blijkt nog onduidelijk.
De (vastgelegde) afspraken (ook op financieel gebied) die gemaakt zijn voor de fusie met betrekking tot het
eventueel uittreden van Montferland betrof een volledige uittreding.
Het Algemeen Bestuur ontvangt graag van het College per brief hun precieze verzoek aan het Algemeen
Bestuur zodat zij hierop een gedragen besluit kan nemen. De heer Langeveld is vanuit het Dagelijks Bestuur
aanspreekpunt in deze. Mevrouw Wolsing geeft aan dat de betreffende brief volgende week wordt verstuurd.
Daarna bespreken de heer Langeveld en mevrouw Wolsing de inhoud daarvan.
Helder moet zijn wat de invloed van de eerder genoemde besluiten zoals verwerkt in de GR is en de invloed van
het nieuwe besluit. In eerste instantie moet op bestuurlijk niveau gekeken worden wat het verdere proces wordt.
Mevrouw Wolsing geeft aan, nu de besluiten over de ontwikkelingen in Montferland in het Algemeen Bestuur
worden genomen, niet meer aanwezig te zullen zijn bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Ze ontvangt
wel de agenda en de stukken.
12. Stand van zaken Aalten
Aalten heeft de wens uitgesproken om toe te treden tot de GR voor het geheel (SW en Participatiewet). Dit
wordt de komende tijd via een projectstructuur vormgegeven. Er volgt een uitgewerkt voorstel ter
besluitvorming.
Aalten heeft een deel van de werkzaamheden uitbesteed bij een andere organisatie, zijnde niet Hameland.
Deze groep mensen gaat via een begeleid werkconstructie of detachering aan de slag. Het voornemen van het
Dagelijks Bestuur is om een collegelid van Aalten als toehorend lid uit te nodigen voor de DB-vergaderingen.
13. Advies inzake dienstverlening aan derden en overige dienstverlening
Mevrouw Wolsing heeft niet het mandaat van de gemeente Montferland om met dit advies in te stemmen. Het
betreft het instemmen met een aantal documenten die in 2015 door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Het
onderhavige voorstel betreft het bovenliggende kader hiervoor. Zij stemt derhalve niet in met onderhavig advies.
De overige deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur stemmen in met het voorliggende advies van het
Dagelijks Bestuur.
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14. Elektronisch bekend maken en beschikbaar stellen van regelingen
Bij het herontwerpen van de werkprocessen is aandacht voor wat wel en niet bekendgemaakt wordt.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het onderhavige advies. In een later stadium wordt nogmaals bekeken of de
regeling wellicht te uitgebreid of te beperkt is.
15. Beleidsregels wet Taaleis
Het Algemeen Bestuur stemt in met het advies van het Dagelijks Bestuur inzake het onderhavige besluit.
16.

Transformatieproces
- P&O
- Missie/visie/kernwaarden (bijlage)
- Huisvesting

Momenteel is er een aantal projectgroepen bezig om op basis van de LEAV-methode de hoofdwerkprocessen
uit te werken op basis van de ontwikkelde visie, missie en kernwaarden. Er is veel energie en enthousiasme.
Als deze hoofdprocessen zijn uitgewerkt, start na de vakantieperiode het inrichten van het nieuwe
functiewaarderingssysteem.
Momenteel wordt de tijdelijke huisvesting geregeld, dit verloopt in fases, eind van dit jaar is dit gerealiseerd.
Medewerkers worden via een enquête gevraagd naar de wensen zijn ten aanzien van definitieve
werkplekken/omstandigheden. De uitkomsten hiervan worden zoveel mogelijk meegenomen in de tijdelijke
oplossingen.
17. Besluit mandaatverstrekking voorzitter Laborijn
Dit besluit betreft o.a. de mandatering voor de bezwaarschriften van de Sociale Dienst waarop contrair gegaan
wordt. Deze moeten voorgelegd worden aan Algemeen Bestuur, met dit besluit wordt dat gemandateerd aan de
voorzitter. Om het volledige Algemeen Bestuur op de hoogte te houden wordt in voorkomende gevallen bij de
AB-vergaderingen kort opgenomen welk onderwerp het bezwaarschrift betrof.
Reguliere bezwaarschriften handelt mevrouw Talstra af.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorliggende besluit.
18.
--

Rondvraag

19. Sluiting
De heer Langeveld sluit de vergadering.
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