
UITNODIGING GEMEENSCHAPPELIJKE RADENBIJEENKOMST ‘LABORIJN’  
 
De raadswerkgroep Laborijn nodigt u uit voor de gemeenschappelijke radenbijeenkomst over 
Laborijn op woensdagavond 28 november. Laborijn organiseert twee keer per jaar een 
informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en Oude 
IJsselstreek. Dit jaar heef de raadswerkgroep namens de deelnemende raden meegedacht 
over de agenda van deze informatieve bijeenkomst. De agenda vindt u hieronder.  
 
Onderdeel van de agenda is (de uitkomst van) de bestuursopdracht. Dit agendapunt is 
nadrukkelijk niet bedoeld voor besluitvorming. Doel is om de raden te informeren over de 
uitkomsten van de bestuursopdracht en om daar onderling van gedachten over te wisselen. 
De uitkomsten van de bestuursopdracht zullen na de bespreking op deze gezamenlijke 
radenbijeenkomst bij alle raden afzonderlijk kunnen worden geagendeerd. 
 
 

Wanneer:  Woensdag 28 november 2018  
Tijdstip:  19.15 – 22.00 uur  
Wie:   Raadsleden en fractieassistenten/volgers van de gemeenteraden van Aalten, 
  Doetinchem en Oude IJsselstreek 
Waar:   Bedrijfsrestaurant Laborijn - Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem 
 
(!) Let op: i.v.m. werkzaamheden aan de Terborgseweg wordt u verzocht om via de 
achterzijde het gebouw van Laborijn binnen te komen. U komt hier via de Ambachtstraat ter 
hoogte van nummer 15. 

 
 
A G E N D A  
 
 
1. Welkom en introductie raadwerkgroep Laborijn  

Korte toelichting op de rol en functie van de raadswerkgroep Laborijn en de rol van de raad 

bij de GR Laborijn (door Steven Kroon – voorzitter raadswerkgroep) 

2. Doelgroepen Laborijn  

Presentatie over het doelgroepenbestand (door Laborijn) 

- Mogelijkheid tot het stellen van de vragen  

- Discussie 

3. Bestuursopdracht 

Toelichting op de bestuursopdracht (door Jorik Huizinga, voorzitter AB en DB Laborijn)  

- Mogelijkheid tot het stellen van de vragen  

- Discussie 

4. Uitkomst gesprekken/uitwerking bestuursopdracht 

Presentatie over de uitkomsten van de bestuursopdracht (door Laborijn en door Jorik 

Huizinga, voorzitter AB en DB Laborijn) 

- Mogelijkheid tot het stellen van vragen 

- Discussie 

5. Sluiting  

 


