Bezoekadres:

Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN

Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Onderwerp:

Verzenddatum:

Beantwoording raadsvragen SP-fractie

Geachte gemeenteraad,
Naar aanleiding van het besluit van het college op 13 juni 2019 tot het voornemen om uit de
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn te treden heeft de fractie van de SP een
aantal vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen ziet u in deze brief.
Vraag:
Wat is er veranderd tussen 4 februari 2019 toen alles onder controle was en 13 juni 2019, toen het
uitstappen bekend werd gemaakt?
Antwoord:
Het besluit om uit de Gemeenschappelijk Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn te treden is het resultaat
van een hele reeks van ervaringen die voor het College duidelijk hebben gemaakt dat de manier waarop
Laborijn de Participatiewet uitvoert niet aansluit bij onze visie. Daar kwam bij dat voor ons ook steeds
duidelijker werd dat het lerend vermogen van Laborijn onvoldoende aanwezig is, we zijn steeds weer
geconfronteerd met een ‘ja maar’ reactie, wij hebben geen beweging in de door ons gewenste richting
kunnen constateren.
In de periode tussen februari en juni zijn wij o.a. geconfronteerd met de zeer negatieve reactie op ons besluit
om een experiment te gaan uitvoeren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook ons
besluit om niet in te stemmen met een deel van het plan van aanpak heeft de verhoudingen verder op
scherp gezet.
Vraag:
Kunt u het begrip “geruime tijd” concreet maken?
Antwoord:
In het document ‘Toelichting op het besluit tot het voornemen uit de GR Laborijn te treden. Waar komen we
vandaan, wat ging er aan vooraf en wanneer hebben we wat gedaan’ hebben wij beschreven wat er in de
periode vanaf start Laborijn tot heden is gebeurd. Daarin kunt u lezen dat voor Oude IJsselstreek al vanaf
het begin van Laborijn aandacht is gevraagd voor uitstroom naast rechtmatigheid.

Vraag:
Kunt u het begrip: Proberen concreet te maken? Op welke wijze is dat ‘proberen’ bestuurlijk vorm
gegeven?
Antwoord:
In het bij de vorige vraag benoemde document staat beschreven op welke manier er door de
vertegenwoordiging van ons college in het bestuur van Laborijn bij voortduring is geprobeerd om onze visie
voor het voetlicht te brengen en de prestaties van Laborijn voor onze gemeente te laten verbeteren.
Vraag:
Kunt u verklaren waarom u als DB-bestuurder schrikt van de bevindingen van Bureau Berenschot op
12 juni 2019, terwijl de problemen zich al vanaf 2016 voordoen en in juli 2018 met de actie van de
Rooie Vrouwen kranten en sociale media hebben bereikt?
Antwoord:
Naar aanleiding van het jaarverslag van de Bezwaarschriftencommissie over 2017 is door de
vertegenwoordiging van onze gemeente in het bestuur van Laborijn met nadruk gevraagd om concrete
verbeterpunten. Ook heeft onze vertegenwoordiger naar aanleiding van de brief van de Rooie Vrouwen,
gesteund door een motie van uw raad, gemeld dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. De
uitkomsten van dat onderzoek geven een schokkend en beschamend beeld over de bejegening door
Laborijn.
Vraag:
Kunt u al langer concreet maken met bijvoorbeeld vanaf…..datum?
Antwoord:
In de beantwoording van de vorige vraag en In het eerder aangehaalde document staat beschreven op
welke manier door onze vertegenwoordiging in het bestuur meerdere keren aandacht is gevraagd voor onze
zorgen en onze visie.
Vraag:
Kunt u ‘meerdere keren gewaarschuwd’ concreet maken. Hoeveel, wanneer aan wie en/of in welk
gremium, in welke vorm?
Antwoord:
Zoals ook bij de vorige vraag is vermeld staat een overzicht van de manier waarop onze vertegenwoordiging
in het bestuur, zowel in het AB als het DB, meerdere keren aandacht heeft gevraagd en gewaarschuwd in
het document dat u heeft ontvangen.
Vraag:
Kunt u het begrip waarschuwingen definiëren en aangeven in welke vorm dat is gebeurd?
Antwoord:
Zie bovenstaande antwoord.
Vraag:
Kan de wethouder een verklaring geven van het feit dat hij op 12 juni met het DB afspreekt om samen
te werken en op 13 juni, een dag later de beslissing neemt om uit te treden?
Antwoord:
Totdat de uittreding een feit is zijn wij onderdeel van de GR en werken wij samen met de andere gemeenten
en hun vertegenwoordiging in het bestuur van Laborijn. Onze insteek is daarbij zoals die altijd is geweest, nl
kritisch en constructief in het belang van de mensen waarvoor Laborijn in het leven is geroepen.

Vraag:
Vindt de wethouder het optreden naar buiten, zijn beslissing om uit te treden via een telefoontje,
bestuurlijk professioneel?
Spreekt de wethouder wel de waarheid over het feit dat hij zegt dat hij meerdere keren
gewaarschuwd heeft, terwijl dat door de andere DB leden tegen wordt gesproken?
Antwoord:
Nadat het college het besluit had genomen tot het voornemen om uit te treden uit de GR Laborijn hebben wij
afgesproken dat nog diezelfde dag een persconferentie zou worden gehouden, dat is ook gebeurd. Ook
hebben wij vanuit bestuurlijk fatsoen besloten dat de naast betrokken bestuurders uit de andere gemeenten
binnen de GR Laborijn voordat ons besluit naar buiten zou komen telefonisch geïnformeerd zouden worden.
U heeft in het eerder aangehaalde document kunnen lezen op welke manier onze vertegenwoordiging in het
bestuur van Laborijn aandacht gevraagd heeft voor onze zorgen en onvrede. Wij nemen kennis van de
reactie van wethouder Wikkerink.
Vraag:
Kan de wethouder aangeven waarom hij zich als DB lid niet verantwoordelijk voelt voor de ontstane
situatie, terwijl hij al vanaf 2016 DB lid van de GR Laborijn is?
Antwoord:
Wij hebben als college met overtuiging gekozen voor het gezamenlijk uitvoeren van de Participatiewet. Onze
vertegenwoordigers in het bestuur hebben vanaf het begin geprobeerd om de Participatiewet binnen
Laborijn uit te laten voeren conform onze visie. De teleurstelling dat het niet is gelukt om Laborijn in de door
ons gewenste richting te laten ontwikkelen is dan ook groot. Wij hebben de regie teruggenomen met ons
besluit tot voornemen om uit te treden uit de GR Laborijn en zelf een plan te ontwikkelen om de
Participatiewet uit te voeren. Hiermee nemen wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid.
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