Motie
Onderwerp: Uitvoering participatiewet
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Ton Menke (PvdA) en Marco Bennink (Lokaal Belang), Lotte Pragt (CDA), Heini
Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 3 juli 2019,
gelezen:
Het collegebesluit van 13 juni 2019, waarbij het college onder andere heeft besloten:
1. Tot het voornemen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Laborijn; en
2. Te onderzoeken op welke wijze de overgang het beste vormgegeven kan worden;
van mening dat:
1. De uitkomsten van het rapport van Berenschot over de bejegening van cliënten zeer zorgelijk
zijn;
2. Het naar werk helpen van mensen de afgelopen periode, ondanks de huidige economische
hoogconjunctuur, onvoldoende resultaten laat zien;
voorts van mening dat:
1. Het noodzakelijk bleek Laborijn ‘wakker te schudden’ omdat de organisatie echt anders moet
gaan werken;
2. Het uittreden uit Laborijn derhalve een begrijpelijke keuze lijkt;
3. Het college een visie heeft gepresenteerd hoe de uitvoering van de Participatiewet in eigen
beheer eruit zou kunnen zien, waarbij menswaardige bejegening, uitgaan van talenten van
mensen en goede begeleiding naar werk centraal staan.
constaterende dat:
1. De personele consequenties van het uittreden uit Laborijn en het opbouwen van een eigen
dienst nog niet helder zijn;
2. Het opbouwen van een eigen organisatie enige tijd in beslag zal nemen en de gemeente
Oude IJsselstreek gedurende die periode deel zal blijven uitmaken van de
gemeenschappelijke regeling;
3. Cliënten door het collegebesluit zijn overvallen en pas in opvolgende (pers)berichten zijn
geïnformeerd;
4. Laborijn door de (recente) ontwikkelingen de koers zou moeten willen verleggen.
draagt het college op:
a. Te onderzoeken in hoeverre (samen met de andere deelnemende gemeenten in Laborijn)
een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet (nog)
mogelijk en haalbaar is. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet waarin zo
veel mogelijk ruimte is voor lokaal maatwerk en duidelijk is welke taken gezamenlijk worden
opgepakt en welke juist gemeentelijk georganiseerd moeten worden;
b. Te onderzoeken welke kosten een uittreding uit de gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Laborijn met zich meebrengen;
c. De resultaten hiervan zo spoedig mogelijk aan de raad te zenden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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