Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek,
De FNV maakt zich ernstige zorgen over de plannen van de gemeente Oude IJsselstreek met
betrekking tot het uittreden uit Laborijn. In de 1e plaats omdat niet duidelijk is wát de gevolgen zijn
voor het personeel van Laborijn en de uitkeringsgerechtigden die via Laborijn een bijstandsuitkering
ontvangen. In de 2e plaats omdat we ons ernstig zorgen maken over de financiële consequenties
voor de bij Laborijn betrokken gemeenten en de gemeente Oude IJsselstreek in het bijzonder en in
de 3e plaats omdat díe financiële consequenties mogelijk gevolgen zullen hebben voor de toch al niet
riante vermogenspositie van betrokken gemeenten in het sociaal domein, te noemen de jeugdzorg,
de WMO, de thuiszorg e.d.
Het kan niet anders, dan dat in de pers genoemde bedragen in de hoogte van meerdere tot tientallen
miljoenen een forse, zo niet ontoelaatbare aanslag op de gemeentelijke middelen betekenen met
directe gevolgen voor de uitgaven op andere beleidsterreinen. We hebben de indruk dat een
terugtreden uit Laborijn vooral gemotiveerd lijkt vanuit een poging het gezicht te redden van het
College van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder daarbinnen de voor Laborijn
verantwoordelijk wethouder. Immers al langere tijd is een wethouder verantwoordelijk voor het
dossier Laborijn die zich al meerdere malen tegenover de gemeenteraad moest verantwoorden voor
de gang van zaken binnen Laborijn. Een uittreden uit Laborijn wekt dan ook vooral de indruk van een
vlucht naar voren. Bedragen in de orde van grootte tussen de 15 en 30 miljoen die hier en daar
gesuggereerd worden, komen de FNV wat fors over voor het redden van het gezicht van het College
van Burgemeester en Wethouders, zeker als daardoor belangrijk ander beleid binnen en buiten het
sociaal domein verder onder druk komt.
Leden van ons worden direct of indirect getroffen door het besluit van de gemeente uit te treden uit
Laborijn. Het betreft hier het personeel van Laborijn, zowel uw eigen inwoners als werknemers
afkomstig uit de twee overige gemeenten, dat tot op heden gek genoeg in het geheel niet op de
hoogte is van de plannen en de eventuele consequenties daarvan. Het betreft hier leden die
afhankelijk zijn van een uitkering dan wel een beschutte werkplek, dan wel een baan op
detacheringsbasis vanuit Laborijn en het betreft leden die als inwoner van uw gemeente direct
geconfronteerd worden met eventuele tekorten die dit dossier in de nabije toekomst veroorzaakt.
De FNV heeft u in het kader van Laborijn eerder een brief geschreven. We denken namelijk dat het
uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek nieuwe reorganisaties binnen Laborijn zal betekenen,
waarmee geld en moeite naar zaken gaan die irrelevant zijn voor het doel waarvoor organisaties als
Laborijn zijn opgezet. Liever ziet de FNV dat uw gemeente zich sterk maakt voor de verbetering van
Laborijn en daarmee menskracht en middelen doelmatig inzet ten behoeve van. de re-integratie van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tot slot merken wij op dat wij er door sommige betrokkenen op gewezen werden dat er niet kon
worden ingesproken op de van belang zijnde raadsvergadering, daar dat in de van belang zijnde
commissievergaderingen zou moeten. Die zijn echter besloten van karakter waar het Laborijn betreft.
Burgers en andere belanghebbenden de mogelijkheid ontnemen in te spreken op een dergelijk
financieel, moreel en op het gebied van het sociaal domein cruciaal dossier zou een ernstig
democratisch tekort betekenen. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit op een misverstand berust en dat
leden en andere betrokkenen die wensen in te spreken daartoe als belastingbetalend en/of
maatschappelijk betrokken burger hun deze rechtmatig toekomende mogelijkheid geboden wordt.
Nogmaals verzoeken we u dan ook uitdrukkelijk van uw voornemen uit te treden uit Laborijn af te
stappen.

In de verwachting u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
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