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Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen
0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

1 Laborijn 

Debat over:
1. Motie LB-CDA-SP-VVD-PvdA-D66 

Voornemen instelling onderzoekscommissie 
Laborijn (Gemeente Oude IJsselstreek 21-2-
2019)

2. Rapport ‘De behandeling van klanten door 
Laborijn’ - Onderzoeksbureau Berenschot

3. Collegebesluit 13 juli 2019 ‘Voornemen 
uittreding Gemeenschappelijke Regeling 
Laborijn’

De raadsbreed ingediende motie ‘Klanten en 
medewerkers Laborijn’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen. (bijlage 1)

De raadsbreed ingediende motie ‘Uitvoering 
participatiewet’ wordt met algemene stemmen 
aangenomen. (bijlage 2)

De raadsbreed ingediende motie ‘Samenstelling 
dagelijks bestuur Laborijn’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen. (bijlage 3)

De raadsbreed ingediende motie ‘Uitvoering 
participatiewet in eigen beheer’ wordt met 
algemene stemmen aangenomen. (bijlage 4)

2 1e Begrotingswijziging 2019 Laborijn 

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.In te stemmen met de zienswijze op de 1e 
begrotingswijziging 2019 Laborijn, luidend: 
-De begrotingswijziging past niet in lijn die wij voor 
onze gemeenschappelijke regelingen hanteren, 
namelijk een nul-lijn voor (gewijzigde) begrotingen. 
Dit betekent dat alle tekorten in eerste instantie 
binnen de eigen organisatie opgelost moeten 
worden. 
- De gewijzigde begroting heeft een toename van de 
gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De raad mist 
maatregelen die dit jaar al doorgevoerd kunnen 
worden waardoor het ontstane tekort tot een 
minimum wordt beperkt. De raad verwacht dat u in 

Met algemene stemmen aangenomen.
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2019 reeds maatregelen zult treffen en deze gaat 
inzetten. 
-Het tekort is mede ontstaan door een foutieve 
berekening en doorrekening van de salariskosten 
van de SW-medewerkers. De raad vraagt zich af of 
de directie van Laborijn voldoende in-control is en of 
er nog meer  gebreken zijn. Daarnaast vraagt de 
raad af zich welke maatregelen er zijn en worden 
genomen om deze manco’s in de toekomst te 
voorkomen.

0.3 Sluiting 00:55 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 september 2019.

de griffier de voorzitter

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
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