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Openbaar deel vergadering
1.
Opening en vaststellen agenda
De heer Langeveld opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld
met uitzondering van punt 12 (Mandaatbesluit directeur Laborijn). Dit punt komt in een later stadium in
aangepaste vorm in het Dagelijks en Algemeen Bestuur aan de orde.
2.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 23 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de brief van de gemeente Aalten inzake toetreding tot Laborijn en wijziging van de GR
wordt besloten het onderwerp DVO Laborijn/SDOA in het DB nader te bespreken.
4.
Mededelingen
De heer Kok zou graag voor de inbreng in de VNG commissie vanuit Laborijn geadviseerd willen worden op
het gebied van de BUIG-budgetten. Mevrouw Talstra geeft aan dat Laborijn dat graag zal oppakken mede
ook omdat zij zelf deelneemt in de commissie Besturing en Bekostiging van Cedris. Momenteel loopt er in
opdracht van Laborijn een door een extern bureau uitgevoerd onderzoek naar de BUIG-budgetten van de
verschillende gemeenten.
5.
Accountantsverslag
De heer Gosselink van Stolwijk en Kelderman Accountants is ter toelichting aanwezig. Dit kantoor heeft dit
jaar voor het eerst de accountswerkzaamheden voor Laborijn verricht, met een goed resultaat. Er is een
goedkeurend accountsverslag afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
De heer Gosselink maakt de volgende opmerkingen:
 De kwaliteit van de jaarstukken is prima.
 Het nog vast te stellen huisvestingsplan zal consequenties hebben voor begroting en balanspositie.
 Gezien de hoogte van het hiermee gemoeide bedrag had het taxivervoer Europees aanbesteed
moeten zijn.
 De hercontroleplicht voor mensen die langdurig een uitkering ontvangen is op basis van de
mogelijkheden in de betreffende verordening enigszins versoepeld. Dit is terecht mogelijk en
bevestigd door de algemeen directeur.
 De accountant was zeer positief verrast over het traject rondom de jaarrekening en merkt op dat het
heel knap is voor een nieuwe organisatie. Diverse administraties zijn goed tot één administratie
samengevoegd.
 De vraag is of in het kader van de milieuverordening voor sanering van grond het gereserveerde
bedrag correct is. Dit hangt samen met de huisvestingsplannen.
 In het kader van de opvolging van de interimcontrole zijn er extra maatregelen genomen inzake de
balanscontrole. Dit heeft een goedkeurend oordeel van de accountant opgeleverd.
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In het kader van de financiële positie en weerstandsvermogen is het van belang om een goed
risicomanagement te ontwikkelen.
Er zijn geen fouten of onzekerheden geconstateerd die in het kader van de Sisa richting het Rijk
zouden moeten worden gerapporteerd.
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur is als bijlage bij het accountsverslag een lijst met bevindingen
gevoegd.
Het Algemeen Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om aandachtspunten ten behoeve van de
accountantscontrole 2017 aan de accountant te melden.
Dank voor de prima verlopen samenwerking.

Het een na laatste punt wordt voor een volgend DB-vergadering geagendeerd. De directie merkt op dat alle
aanbevelingen opgenomen zijn in een actielijst, voorzien van verantwoordelijken en deadlines. Inmiddels zijn
alle uit te voeren acties gepland.
6. Vaststellen jaarstukken Laborijn 2016
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken Laborijn 2016 conform het voorstel vast.
7. Kadernota 2018- 2021 Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Het Algemeen Bestuur stelt de Kadernota 2018-2021 Uitvoeringsorganisatie Laborijn vast.
Met betrekking tot kadernota en begroting voor volgend jaar, wordt aangegeven dat er een andere planning
gehanteerd zal worden dan dit jaar het geval was. Eind 2017 is de kadernota voor 2018 beschikbaar.
8. Vaststellen begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 vast.
De directie is het volmondig eens met Aalten dat de focus op resultaten moet liggen. Hierbij maakt zij echter
wel de kanttekening dat een fusieorganisatie als Laborijn qua cultuur en dienstverlening een paar jaar nodig
heeft. Professionals worden getraind in het kader van de benodigde kwaliteitsslag, ook op het gebied van
omgang met klanten.
In het najaar vindt er een themabijeenkomst plaats voor alle raadsleden inzake de bij Laborijn gehanteerde
methodische werkvormen en de processen.
De zienswijzen van de Raden zijn nog niet ontvangen. De gemeenten zorgen er voor dat deze schriftelijk
worden aangeleverd.
9. Wijziging normenkader 2017
Het Algemeen Bestuur stelt het gewijzigde normenkader 2017 vast.
10. 2e Wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn in verband met voorstel bestuurlijke
vertegenwoordiging gemeente Montferland
Oude IJsselstreek gaat niet akkoord met een regeling waarin Montferland in het Dagelijks Bestuur volledig
stemrecht heeft over alle zaken m.b.t. de Participatiewet. Zij willen dit beperken tot alleen die zaken die de
SW betreffen. De directie laat dit uitzoeken of het wel als gewenst in de documenten is opgenomen. Indien
de voorgestelde beperking wordt aangebracht - indien en voor zover juridisch mogelijk - stemt het AB in met
de voorgestelde wijziging. Per mail wordt gecommuniceerd hoe dit verder wordt afgehandeld.
11. Besluit wijziging klachtenregeling GR Laborijn
In de kwartaalrapportage wordt verslag gedaan van aantal klachten en de wijze van afhandeling daarvan.
Het Algemeen Bestuur stelt het besluit tot wijziging van de klachtenregeling GR Laborijn vast, met dien
verstande dat in de communicatie rondom de regeling aandacht is voor het gegeven dat sommige mensen
moeite hebben met lezen en schrijven en dus geholpen moeten worden bij het indienen van een klacht.
12. Verordening financiële vergoeding Ombudsman
Het Algemeen Bestuur stelt de verordening financiële vergoeding Ombudsman vast.
13. Rondvraag
Doetinchem vraagt naar de stand van zaken inzake het digitale klantenpanel. Dit is waarschijnlijk gereed in
het derde kwartaal. Hierbij wordt ook rekening gehouden met laaggeletterdheid van klanten.
Aalten bedankt Laborijn voor het mede-organiseren van en de goede samenwerking bij de werkconferentie
Werk Loont.
De directie geeft aan in een volgende AB-vergadering de digitale metrolijn (processen) te tonen.
14.

Sluiting
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De heer Langeveld sluit de vergadering.
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