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Namens de gemeente Oude IJsselstreek:
De heren P. van de Wardt en L.G. Kuster
Namens de gemeente Doetinchem:
De heren F.H.T. Langeveld en C.J. Telder
Namens de gemeente Montferland
Mevrouw I.T.J.M. Wolsing
Extern
De heer R. Winter
Namens Laborijn:
Mevrouw J.E. Talstra
De heer A. Arntz
Mevrouw M. Menkhorst
1 persoon

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. 7 oktober 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Mevrouw Talstra deelt mede dat er een bezwaar is binnengekomen, gericht aan het Algemeen Bestuur. In
het Besluit mandaat directeur is onder andere bepaald dat de directeur beslissingen kan nemen op
bezwaarschriften ingediend tegen besluiten die betrekking hebben op de aan Laborijn overgedragen taken.
Volledigheidshalve maakt mevrouw Talstra bij deze toch een melding van het ingekomen bezwaar, omdat
deze wel aan het Algemeen Bestuur gericht is. AB gaat akkoord met de voorgestelde afhandeling.
4.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Laborijn
Het Algemeen Bestuur stelt de tekst voor een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Laborijn vast. De
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling wordt ter besluitvorming gezonden aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland. Dit
teneinde in te stemmen met toetreding (Aalten) en wijziging (Doetinchem, Oude IJsselstreek en
Montferland), hetgeen overeenkomstig artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de
toestemming van ieder van de betrokken gemeenteraden behoeft.
De heer Langeveld en mevrouw Talstra lichten toe dat voor bovenstaande een route is ingeregeld met de
betrokken contactpersonen binnen de gemeenten.
6.
Voorwaarden voor gemeente Aalten i.v.m. toetreden tot GR Laborijn
De heer Kuster merkt op dat het belangrijk is dat er duidelijkheid wordt geschept over de ontvlechting tussen
Aalten en Hameland enerzijds en de intreding (onder welke condities) van Aalten in de GR Laborijn
anderzijds. De ontvlechting van Hameland en de consequenties daarvan voor Aalten mogen niet doorwerken
naar Laborijn. Deze zaken moeten strikt gescheiden blijven i.v.m. de financiële risico’s.
Mevrouw Talstra bevestigt dat dit een belangrijk punt is dat nog vorm en afhechting moet krijgen. Zij stelt
voor dit punt niet in deze bijlage op te nemen maar te bespreken in het bestuurlijk overleg met Aalten. Dit
overleg vindt morgen plaats.
Het is van belang dat richting Aalten wordt bevestigd dat Laborijn niet automatisch de afspraken die gemaakt
zijn tussen Aalten en Hameland overneemt. Laborijn heeft een aparte businesscase afgegeven waarin
vermeld staat onder welke condities Laborijn de activiteiten kan uitvoeren. De punten die als uitgangspunt
zijn gedefinieerd moeten gerealiseerd worden, verschillen ten opzichte van deze uitgangspunten dienen door
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Aalten opgelost te worden. Het is van belang dat Laborijn geen risico loopt. Met name de opbrengsten van
de groepsdetacheringen betreft een heikel punt.
Als een goed voorbeeld noemt de heer Kuster de constructie ISWI: ISWI in liquidatie bestaat nog steeds
voort, waardoor zaken zich niet vermengen.
Het is uitermate van belang dat de colleges van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland weten wat
de afspraken zijn tussen Aalten en Laborijn alvorens e.e.a. naar de Raad van Aalten gaat.
De AB leden stemmen in met het voorliggende voorstel om de gemeente Aalten het bedrag van € 676.000
als toetredingseis te stellen, met als aanvulling dat de gemeente Aalten Laborijn vrijwaart voor alle directe en
indirecte kosten die voortkomen uit de ontvlechting van de Wsw-activiteiten uit Hameland/SDOA.
De intredingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de besluitvorming binnen de deelnemende gemeenten
over de toetreding van Aalten/wijziging GR Laborijn.
7.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8.
Sluiting
De heer Langeveld sluit de vergadering om 17.18 uur.
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