Vergadering:
Datum:
Status:
Aanwezig:

Afwezig:
Verslag:
Publiek:

Algemeen Bestuurs Laborijn
1 december 2017
vastgesteld
Namens de gemeente Oude IJsselstreek:
De heer L.G. Kuster
Namens de gemeente Doetinchem:
De heer F.H.T. Langeveld
Namens de gemeente Montferland
Mevrouw I. Wolsing
Namens de gemeente Aalten:
De heren H. Wiltink en T.M.M. Kok
Extern
De heer R. Winter
Namens Laborijn:
Mevrouw J.E. Talstra
De heer A.J.H. Arntz
De heer P. van de Wardt, mevrouw M. Sluiter
Mevrouw E. van Aken
Voorzitter OR/OC

1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De kadernota (punt 10) wordt in
2018 in het Dagelijks Bestuur besproken. Dit geldt tevens voor de managementletter (punt 11).
2.
Mededelingen
De heer Van de Wardt en mevrouw Sluiter zijn verhinderd.
Vanmiddag worden de nieuwe medewerkers van Presikhaaf welkom geheten.
De DVO Laborijn/SDOA, aangepast conform de in het Lichtenvoordeoverleg gemaakte afspraken,
wordt met een positief advies aangeboden.
3.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Pagina 1: BUIG: dit is opgepakt.
Pagina 2: Er gaat begin 2018 in Doetinchem een pilot van start
Pagina 2: De directie geeft aan in een volgende AB-vergadering de digitale metrolijn (processen) te tonen.
4.
Ingekomen stukken
Kwartaalrapportage:
Men geeft aan verheugd te zijn over de kwaliteit van de rapportage.
Laborijn kan geen onderzoek doen naar de vraag waarom er relatief veel mensen met een uitkering naar
Oude IJsselstreek verhuizen. Dit is een zaak voor de gemeente zelf om te analyseren vanuit Wonen (en
Burgerzaken en/of economische zaken).
Hoewel de plaats van herkomst van kandidaten niet leidend is, is er aandacht voor de uitstroom per
gemeente. De uitstroom lijkt achter te blijven bij vorig jaar. Oorzaken van een verminderde uitstroom zijn een
hoger aantal instromers, werkgevers kiezen in eerste instantie voor UWV-kandidaten, daarna voor
kandidaten met een doelgroepregisterachtergrond en daarna voor mensen uit de P-Wet. In de Achterhoek
hebben we niet de snelstgroeiende sector, nl. dienstverlening.
5.
Mandaatbesluit
Het Algemeen Bestuur stelt het mandaatbesluit conform het voorstel vast.
6.
Normenkader en controletolerenaties 2018
Het Algemeen Bestuur stelt het normenkader en de controletoleranties 2018 conform het voorstel vast.
7.
Inhoud opdracht Accountantscontrole
Het Algemeen Bestuur stelt het voorstel vast.
8. Technische begrotingswijziging 2017
Het Algemeen Bestuur stelt het voorstel vast.
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9. 2e Wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn in verband met voorstel bestuurlijke
vertegenwoordiging gemeente Montferland
Het Algemeen Bestuur stelt het voorstel vast. Het doel is dat één en ander begin maar is afgehandeld.
10. Rondvraag
Het onderwerp uitwisseling gegevens Laborijn – gemeenten en welke mogelijkheden er eventueel zijn om dit
binnen de regelgeving te realiseren komt in het DB van 8 december aan de orde.
11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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