Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 25 juni 2020

Zaaknummer

: 93052

Onderwerp:

: Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Laborijn

De raad wordt voorgesteld
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Laborijn
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Laborijn

Aanleiding
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Als onderdeel van de reguliere
planning & control cyclus stelt Laborijn jaarlijks de jaarstukken over het voorgaande jaar op. Conform de
gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken 2019 door Laborijn ter kennisgeving aan de gemeente Oude
IJsselstreek aangeboden. Daarnaast wordt de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 aangeboden.
Aan de gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd. Deze zienswijze dient binnen de in artikel 27 van de
gemeenschappelijk regeling gestelde termijn kenbaar te worden gemaakt aan het DB Laborijn. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek neemt kennis van de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 Laborijn.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De jaarrekening 2019 geeft een beeld van de inhoudelijke en financiële resultaten 2019
Het jaar 2019 wordt met een positief financieel resultaat afgesloten. Uit de reguliere exploitatie volgt een
positief saldo van €1.092.342. Het voorstel is om het positief resultaat als volgt te bestemmen:
 € 35.186 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve pilots gemeente Aalten;
 € 230.970 toe te voegen aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden;
 € 826.186 toe te voegen aan de Algemene reserve.
Daarnaast wordt aan de bestemmingsreserve vakantiegelden/ -dagen een bedrag van € 60.000 onttrokken
ten gunste van de algemene reserve.

2.1 Er is bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 geen rekening
gehouden met de effecten van corona
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Gekozen is om een ontwerpbegroting te maken waarin nog geen rekening is gehouden met de effecten van
de Coronacrisis. We verwachten bijvoorbeeld een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Daarom zal
vrijwel zeker een begrotingswijziging 2021 opgemaakt moeten worden zodra er meer zicht is op de impact
van de Coronacrisis op de dienstverlening van Laborijn en de financiële geldstromen.

2.2. De onderhandelingen met betrekking tot uittreding van de gemeente Oude-IJsselstreek per 1 januari 2021
zijn nog niet afgerond
De gemeente Oude IJsselstreek heeft eind vorig jaar het besluit genomen om per 1 januari 2021 uit de
gemeenschappelijke regeling Laborijn. In de ontwerpbegroting is de volledige uittreding van de gemeente
Oude IJsselstreek verwerkt zonder rekening te houden met mogelijke aanvullende dienstverlening voor deze
gemeente. Bij het verwerken van de vergoeding die Laborijn van Oude IJsselstreek ontvangt in het kader
van de uittreding is zoveel mogelijk uitgegaan van de uitgangspunten uit het BDO rapport met uitzondering
van de desintegratievergoeding (300% in plaats van 250%). Omdat de onderhandelingen over de
uittredingskosten nog gaande zijn en hier nog geen formeel besluit over is genomen, is een gefundeerde
zienswijze over de huidige ontwerpbegroting niet mogelijk.
Kanttekeningen
N.v.t.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Uitvoering
Planning
De besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op 25 juni, waarna het besluit conform de in de
gemeenschappelijke regeling gestelde termijn aan het DB Laborijn kenbaar kan worden gemaakt.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 Laborijn
2. Jaarstukken 2019 Laborijn
3. Laborijn verkort jaarverslag 2019
4. Accountantsverslag 2019 Laborijn
5. Aanbiedingsbrief begroting 2021
6. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Burgemeester en wethouders,
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Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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