
Planning 

Uittreding 

Op 13 juni 2019 heeft het college besloten tot het voornemen om uit te treden uit de 

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (GR). De ambitie is om dit uiterlijk per 

1 januari 2021 gerealiseerd te hebben. De te volgen procedure bij uittreding is op grond van de GR 

als volgt: 

 Het college dat voornemens is uit te treden, maakt dit schriftelijk kenbaar aan het algemeen 

bestuur. Het algemeen bestuur zendt het voornemen onverwijld door aan de overige 

colleges. (art 42.3) 

 Het algemeen bestuur stelt een voorstel op voor de financiële, personele en overige 

gevolgen van de voorgenomen uittreding voor de Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De kosten 

voor het maken van het voorstel komen voor rekening van het college dat voornemens is uit 

te treden. (art 42.4) 

 Het college dat voornemens is uit te treden neemt op basis van het voorstel, bedoeld in het 

derde lid, een definitief besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid, 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De uittreding geschiedt per 1 januari van enig 

kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een vol kalenderjaar. 

(art 42.5) 

 De gevolgen van de uittreding worden, op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, 

vastgesteld door de colleges. (art 42.6) 

Het is gebruikelijk dat over de gevolgen van de uittreding en een eventuele uittreedvergoeding 

overleg plaatsvindt tussen de uittredende gemeente en de andere gemeenten c.q. via de 

vertegenwoordiging in het AB. Te meer daar geen expliciete bepalingen in de GR over de bepaling 

van de gevolgen is opgenomen.  

Dit onderzoek en het overleg hierover dient zorgvuldig te gebeuren. Dit betekent dat hier voldoende 

tijd voor ingeruimd moet worden.  

De stappen voor de uittreding zijn daarmee als volgt: 

Stap Onderwerp Planning 

1 Collegebesluit Oude IJsselstreek voornemen uittreden GR Laborijn 13-jun-19 

2 Schriftelijke melding o.g.v. art. 42.3 GR aan AB Laborijn 28-jun-19 

3 Afspraken/afstemming over uittredingsvoorwaarden en gevolgen  p.m. 

4 Voorstel AB Laborijn t.a.v. de financiële, personele en overige gevolgen m.b.t. 
voorgenomen uittreding Oude IJsselstreek p.m. 

5 Definitief besluit College Oude IJsselstreek op voorstel AB Laborijn p.m. 

6 Raadsbesluit Oude IJsselstreek op uittredingsvoorstel / kosten dec-19 

7 AB-besluit uittreding Oude IJsselstreek dec-19 

8 Definitieve uittreding uit GR Laborijn 1 januari 2021 
   

 

 

 

 

 

 



 

Opbouw 

Met het doel om per 1 januari 2021 uit de GR Laborijn te zijn getreden volgt ook de noodzaak om per 

die datum een oplossing te hebben voor de uitvoering van de Participatiewet en de WSW.  

Als onderdeel van de opbouw voor de zelfstandige uitvoering van taken, wordt ook speciale 

aandacht besteed aan  de WSW doelgroep.  

Voor de Participatiewet bestaat de ambitie om deze in eigen beheer te brengen. Hiervoor moet dus 

een uitvoeringsorganisatie ingericht worden in of onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de 

gemeente, op een wijze die aansluit op de visie. Het is denkbaar dat (een deel van) het huidige 

personeel van Laborijn een rol kan krijgen binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie. In hoeverre dit 

mogelijk kan zijn, moet blijken uit verdere uitwerking van het plan in de komende maanden. Dit 

betekent dat de uittreding enerzijds en de opbouw anderzijds parallelle tijdslijnen kennen. Een (zeer) 

voorlopige planning voor de opbouw van de uitvoering voor de Participatiewet ziet er als volgt uit: 

Stap Onderwerp Planning 

1 Instellen stuurgroep en projectteam juli 2019 

2 Visie uitwerken in beleidsmatige kaders Voorjaar 2020 

3 Bepalen organisatiestructuur en werkprocessen Medio 2020 

4 Bepalen budgettaire kaders Voorjaar 2020 

5 Afspraken t.a.v. uitvoering WSW vanaf 2021 Medio 2020 

6 Voorbereidingen start inclusief aanstelling personeel e.d. Vanaf half 
2020 

7 Start eigen uitvoering Participatiewet 1 januari 2021 

 

Tot slot 

In het collegebesluit van 13 juni 2019 is opgenomen dat wordt onderzocht op welke wijze de 

overgang vanuit de Gemeenschappelijke Regeling naar de beoogde nieuwe situatie het beste 

vormgegeven kan worden. Het parallelle proces van ontvlechting uit de GR en alternatieven voor de 

uitvoering in eigen beheer, vereist afstemming met de andere GR-gemeenten en Laborijn als 

uitvoeringsorganisatie. Daarbij houden we ook rekening  met de juridische aspecten die van belang 

zijn of invloed kunnen hebben op de planning. U zult als raad tijdig en periodiek over het gehele 

proces worden geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


