
Motie Uitvoering participatiewet in eigen beheer

Onderwerp: Uitvoering participatiewet in eigen beheer 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): - Marco Bennink (Lokaal Belang)
- Ton Menke (PvdA)
- Lotte Pragt (CDA)
- Heini Peters (SP)
- Richard de Lange (VVD)
- Ine Woudstra (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 3 juli 2019,

gelezen:
Het collegebesluit van 13 juni jl. waarin het college besloten heeft tot het voornemen om uit te treden 
uit de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn en een onderzoek te starten naar 
een uitvoering van de Participatiewet die past in de visie van de gemeente;

overwegende dat:
1. Er spoedig duidelijkheid moet komen in dit traject. De opbouw voor de zelfstandige uitvoering 

van de daarbij behorende taken is een intensief traject waar focus en sturing voor nodig is;
2. De uitvoering van de participatiewet onderdeel moet zijn van het lokale zorgnetwerk;
3. De doelstellingen moeten zijn: werken vanuit het inwonersperspectief, een substantiële 

uitstroom naar werk en een respectvolle bejegening richting cliënten; 
4. De raad actief en vooraf bij dit proces betrokken wil zijn door het stellen van kaders;

Voorkomen moet worden dat de budgetten voor het Sociaal Domein onevenredig veel onder 
druk komen te staan; 

5. Laborijn onvoldoende onderdeel van de zorgketen lijkt te willen zijn;

verzoekt het college:
a) Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het uitvoeren van de 

Participatiewet in eigen beheer en daarbij het raadsmemo ‘Uitvoering Participatiewet in Oude 
IJsselstreek: Transformatie in de kijk op Werk’ als onderdeel van het onderzoek mee te 
nemen;

b) De verantwoordelijkheid van dit onderzoek neer te leggen bij het college;
c) De uitkomsten van het onderzoek aan de raad ter besluitvorming voor te leggen en bij de 

uitwerking van de beleidsmatige kaders, de SMART-doelstellingen en de gewenste 
opbrengsten, de raad actief en vooraf te betrekken; 

en gaat over tot de orde van de dag.
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