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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
-Extern
De heer R. Winter
Namens Laborijn:
De heer A. Arntz
Mevrouw E. van Aken
--

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. 1 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Beleidsverantwoording derde kwartaal 2016. Hierop volgt een korte toelichting. Laborijn wijkt niet af van de
landelijke trend waarin sprake is van een stijging van 5% qua uitkeringen. Vanaf januari werken we conform
de nieuw ingerichte processen en het bedrijfsplan hetgeen een verbetering qua resultaten ten gevolge zal
hebben.
Het SW-deel van de organisatie is stabiel gebleven ondanks alle activiteiten om de interne organisatie op
orde te krijgen. De fout die ooit onverhoopt in de begroting is opgenomen, zorgt voor een vertekend beeld.
De trend in het ziekteverzuim blijkt ieder jaar hetzelfde, hetgeen niet echt te verklaren is.
De medewerkers zijn over het algemeen positief gestemd, de verbouwing draagt hier zeker aan bij.
4.
Mededelingen
Er is een brief van de het College van de Gemeente Aalten ontvangen inzake hun besluit om onder
opschortende voorwaarde toe te treden tot de GR Laborijn. De Raad heeft dat op 20 september, ook onder
opschortende voorwaarde, al gedaan.
5.
Voorstel normenkader accountantscontrole en controletoleranties
De AB-leden stellen het voorliggende normenkader van de accountantscontrole en de controletoleranties
vast.
6.
Inhoud opdracht accountscontrole 2017
De AB-leden stemmen in met het voorliggende voorstel.
7.
Toetreding Gemeente Aalten GR Laborijn
De gemeenten, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem zijn akkoord met toetreding tot de GR door
gemeente Aalten. Formeel is de toetreding een feit, de statuten zijn vastgesteld. Deze besluiten worden in
de volgende DB- en AB-vergadering besproken.
De vrijwaringsbrief is inmiddels ontvangen.
In de laatste stuurgroepvergadering is besloten dat in de volgende DB-vergadering wordt bekeken wat
precies in het DB wordt belegd en wat bij de Gemeente Aalten. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld. In
Aalten is lof geuit voor de wijze waarop Laborijn één en ander heeft vormgegeven en afgehandeld.
Per 2 januari kunnen de mensen in Aalten aan het werk. De inrichtingskosten voor de hal in Aalten zijn voor
de gemeente.
De gemeente Aalten kan twee leden aanwijzen voor DB en AB. Men heeft aangegeven dat in het DB Henk
Wiltink deelneemt en in het AB Ted Kok. Per 1 januari zijn ze lid van de twee gremia. Een aparte installatie is
niet nodig.
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Aalten bepaalt en regelt zelf hun persmoment in het kader van de toetreding. Laborijn betrekt de pers wel bij
het moment als op 2 januari de mensen aan het werk gaan.
8.
Vergaderplanning
De AB-leden gaan hiermee akkoord.
9.
Rondvraag
Is ervan uit het Bestuur een positief signaal afgegeven over de inzet van de medewerkers van Laborijn in het
afgelopen jaar? De heer Arntz geeft aan dat iedereen naast het kerstpakket een gratificatie hebben
ontvangen, dit in overleg met OR en GO.
In het GO is overeenstemming bereikt over de laatste openstaande punten in het kader van het sociaal plan.
10. Sluiting
De heer Langeveld sluit de vergadering.
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