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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder
mevrouw Wilke die namens de OR als toehoorder aanwezig is. De voorzitter deelt mee dat de
heer Gosselink van Stolwijk en Kelderman accountants de jaarrekening komt toelichten.
Aan het einde van de vergadering zullen mevrouw Talstra en de heer Arntz de belofte afleggen.
Dit komt voort uit het integriteitsbeleid. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3.
Verslag van 1 december 2017
Er wordt opgemerkt dat op pagina twee bij punt 9 ‘maar’ staat. Dat moet ‘maart’ zijn. Er is geen
verdere actie nodig omdat het onderwerp is afgehandeld.
4.
Stukken ter kennisname
4.1 De bestuursleden hebben kennisgenomen van het verslag van de archiefinspecteur 2017
en het stappenplan Laborijn.
4.2 De heer Kuster merkt op dat de kadernota in de raad van zijn gemeente is besproken. Een
reactie volgt nog. In de overige gemeenten heeft de kadernota geen reacties opgeleverd.
4.3 Naar aanleiding het privacybeleid merken de bestuurders op dat de bescherming van de
privacy de integrale uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociale domein niet mag
frustreren. De heer Winter merkt op dat één en ander juridisch is uitgezocht. Mevrouw Talstra
stelt voor om deze informatie met de leden van het algemeen bestuur te delen.
5.
Stukken ter besluitvorming
5.1 De leden van het algemeen bestuur hebben kennisgenomen van de voordrachten vanuit de
colleges. Het algemeen bestuur stelt vast dat de heer Winter in ieder geval tot 15 april 2020
zitting heeft in het dagelijks bestuur.
Naast de heer Winter wijst het algemeen bestuur met unanimiteit de heren Wikkerink, Huizinga,
Som en Van de Wardt aan als lid van het DB.
De heer Huizinga wordt aangewezen als voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur.
5.2 In zijn toelichting op de controle van de jaarrekening wijst de heer Gosselink op het vele
werk dat de medewerkers van Laborijn hebben verzet om tot een correcte - financiële –
administratie te komen. Het uiteindelijke resultaat is een goedkeurde verklaring voor zowel de
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getrouwheid als de rechtmatigheid. Er is één rechtmatigheidsfout geconstateerd bij de
aanbesteding van vervoer.
Deze fout is adequaat toegelicht en blijft ruim onder de toegestane marge. Hij wijst vervolgens
op een aantal aandachtspunten, waaronder:
- de dossiervorming bij het al dan niet vrijstellen van arbeidsverplichtingen bij het deel van de
uitkeringsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt De algemeen directeur
heeft hiervoor een verklaring afgegeven;
- het eventueel actualiseren van het percentage oninbaar bij de post dubieuze debiteuren;
- de tijdig voorleggen mutaties in de bestemmingsreserves aan het algemeen bestuur.
Hij deelt mee dat er eindelijk duidelijkheid is met betrekking tot de vennootschapsbelasting.
Laborijn hoeft geen aangifte te doen. Hij wijst er verder op dat de meeste werkprocessen goed
zijn ingericht en dat nog meerdere werkprocessen onderhanden zijn. Als verbeterpunten noemt
hij de aanbesteding, het vastleggen van de arbeidsverplichting, de detacheringen en de
afspraken met de gemeente Doetinchem over het ICT beheer. Tot slot deelt hij mee dat de
verantwoording aan het Rijk op een correcte manier is verlopen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Som deelt de heer Arntz mee dat er een afspraak
wordt gemaakt met de gemeenteambtenaren om te komen tot een goed en actueel overzicht
van het weerstandsvermogen. De heer Kok merkt op dat het goed is om te constateren dat de
accountant een positief beeld heeft van de ontwikkelingen bij Laborijn. Hij stelt voor om deze
constatering mee te nemen in de discussies rond de doorontwikkeling van Laborijn.
Het algemeen bestuur besluit om:
- de jaarstukken 2017 (inclusief de daarin opgenomen jaarrekening) vast te stellen en het
gerealiseerde positieve resultaat volgens het Overzicht van baten en lasten ad € 107.328 te
boeken conform het advies van het dagelijks bestuur;
- aan het jaarverslag toe te voegen een addendum betreffende het overzicht van verstrekte
bijzondere beloningen en het overzicht gerealiseerde Individuele ontwikkelingsplannen (IOP).
5.3 De heer Huizinga stelt de gewijzigde begroting 2018 aan de orde. Hij wijst er op dat evenals
bij de begroting 2019 hier een analyse van de organisatie aan ten grondslag ligt. Op de analyse
is een nader onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken en worden in een
bestuursopdracht uitgewerkt. De bestuursopdracht wordt voorgelegd aan de gemeenten.
Vervolgens wordt de directie van Laborijn verzocht om de bestuursopdracht te vertalen in een
plan van aanpak. Aan het plan van aanpak moet na de zomer invulling worden gegeven. De
heer Kuster vraagt of alle onderliggende stukken naar de gemeenten gaan.
De heer Huizinga antwoordt dat alle stukken vertrouwelijk naar de colleges gaan en daarna
door tussenkomst van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
De heer Kuster deelt mee dat de gemeenteraad van Oude IJsselstreek een voorlopige
goedkeurig geeft aan de begrotingen. De heer Som wijst er op dat zijn college pas op 28 juni
2018 het rapport van Radar heeft ontvangen. De heer Langeveld vraagt wat nu de exacte route
is en wat er tussentijds gebeurt.
De heer Huizinga antwoordt dat de bestuursopdracht de route aangeeft. Dit alles vraagt om een
strakke planning. Hierover gaat hij volgende week met de directie van Laborijn in gesprek.
De heer Langeveld stelt voor om de contouren van de aanbevelingen uit het rapport van Radar
uit te voeren.
Het algemeen bestuur stemt in met de gewijzigde begroting 2018. Deze zal ter kennisname aan
gedeputeerde staten van Gelderland worden gestuurd.
5.4 De begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, zoals die in concept door het dagelijks
bestuur is aangeleverd, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze wordt eveneens
ter kennisname gestuurd aan gedeputeerde staten van Gelderland.

2

5.5 Het algemeen bestuur besluit conform het advies van het dagelijks bestuur om de
archiefverordening 2018 vast te stellen en de gelijknamige verordening uit 2016 in te trekken.
De verordening zal aan de toezichthouder worden toegezonden.
5.6 Naar aanleiding van het Treasurystatuut vraagt de heer Langeveld waarom er niet gekozen
is voor bankrelaties met een triple A rating? De heer Arntz merkt op dat triple A rating steeds
minder voorkomt en om die reden niet meer gebruikelijk is.
Het algemeen bestuur besluit conform het advies van het dagelijks bestuur om het
Treasurystatuut en de Nota waardering en afschrijving Laborijn 2018 vast te stellen.
6.
Rondvraag
Naar aanleiding van de vraag van de heer Langeveld deelt de heer Arntz mee dat 13
september zijn laatste werkdag is. De procedure voor zijn opvolging is nog lopende.
De heer Kok vraagt of er nog een extra vergadering van het algemeen bestuur is voorzien.
Er wordt afgesproken om op 20 juli 2018 nog een AB vergadering te houden. De heer
Langeveld laat weten dan met vakantie te zijn.
7.
Sluiting
Nadat mevrouw Talstra en de heer Arntz ten overstaand van de voorzitter de belofte hebben
afgelegd sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt iedereen voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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