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Algemeen Bestuur Laborijn
17 mei 2018
de heer F.H.T. Langeveld (voorzitter), de heer J. Huizinga, de heer H. Wiltink,
de heer T.T.M. Kok, de heer P. van de Wardt, de heer L.G. Kuster,
de heer M. Som en de heer A.J.H. Arntz
mevrouw M. Sluiter en mevrouw J.E. Talstra
M. Hendriksen

1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze informele en
besloten vergadering. Vervolgens stelt de heer Huizinga zich voor. Hij neemt in het college van
Doetinchem de portefeuille Werk en Inkomen over van de heer Langeveld.
De voorzitter merkt op dat deze vergadering is uitgeschreven om de huidige leden en
toekomstige leden bij te praten over een aantal belangrijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen
leiden tot aanpassing van de financiële uitgangspunten van Laborijn. Het proces dat daaraan
ten grondslag ligt is beschreven in de kadernota.
Van de kant van de gemeente Aalten wordt de vraag gesteld wat de status van het overleg is
en in hoeverre er iets gevonden moet worden van de geagendeerde stukken. De voorzitter
antwoordt dat het dagelijks bestuur haar verantwoordelijkheid heeft genomen door de
uitkomsten van KoksDeVoogd te vertalen in de begroting en meerjarenraming. Hierover wordt
de zienswijze van de raden gevraagd. Daarna is het algemeen bestuur aanzet om al dan niet
rekening houdende met de zienswijze van de Raden de begroting en de meerjarenraming vast
te stellen.
Het colleges van de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek hebben bedenkingen tegen
financiële doorvertaling van de bevindingen van KoksDeVoogd, terwijl het rapport nog niet
openbaar is en er ook nog een second opinion moet volgen.
De voorzitter wijst er op dat de rapportage van KoksDeVoogd nog niet openbaar is in verband
met de second opinion. Het dagelijks bestuur heeft geconstateerd dat de huidige personele
bezetting niet veel afwijkt van de normbezetting, zoals door KoksDeVoogd beschreven.
Het dagelijks bestuur is ook van mening dat er iets moet gebeuren. De second opinion is echter
op verzoek van de gemeenten. Hierdoor ontstaat nu ruis op de lijn.
Van de kant van de gemeente Oude IJsselstreek wordt er op gewezen dat het onderzoek
breder is dan alleen maar de omvang van formatie. Het gaat ook om de positionering van
Laborijn ten opzichte van de gemeenten. De heer Langveld merkt op dat er inmiddels
consensus is over de governance.
De bestuurders van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek zijn unaniem van mening dat het
advies aan de raden gelijkluidend moet zijn. Naar enige discussie wordt besloten om in de
colleges te pleiten voor een advies aan de raden in lijn met het voorstel van het dagelijks
bestuur. In het voorstel zal aan Laborijn worden meegegeven om geen onomkeerbare besluiten
te nemen. De griffie van de Doetinchem zal verzocht worden om zo snel mogelijk de
vertegenwoordigers uit de verschillende raden bij elkaar te krijgen, zodat zij volledig kunnen
worden geïnformeerd.
2.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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