
Verslag raadswerkgroep Laborijn 12 juni 2019 

Wanneer: Woensdag 12 juni 2019 

Tijdstip: 20.50 – 21.15 uur 

Waar: Zaal ‘Gaanderen’ Stadhuis Doetinchem 

 

Aanwezig:  

Steven Kroon (PvdA Doetinchem) 

Ewout de Jong (ChristenUnie-SGP Doetinchem) 

Paul Hilferink (CDA Doetinchem) 

Hans Dahles (VVD Doetinchem) 

Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) 

Sylvia Stuivenberg (CDA Oude IJsselstreek) 

Willie Oort (PvdA Oude IJsselstreek) 

Henk Rijks (GemeenteBelangen Aalten) 

Gerloeske Brezet (D66 Aalten) 

Truus Zeevalkink (CDA Aalten) 

Hanny Noorman (CU Aalten) 

Rob Janssens (griffier Doetinchem) 

Maaike Piscaer (raadsadviseur Oude IJsselstreek) 

Marcel Fiering (griffier Aalten) 

 

Invulling volgende radenbijeenkomst 
In de uitnodiging voor de gemeenschappelijke radenbijeenkomst van 12 juni was aangekondigd dat er 
op 26 juni een tweede radenbijeenkomst zou worden georganiseerd waarin raadsleden met het DB 
(en elkaar) het gesprek zouden kunnen aangaan over de onderzoeksresultaten. De voorzitter van de 
raadswerkgroep Steven Kroon informeert of de raadswerkgroepleden behoefte hebben aan deze 
tweede bijeenkomst op 26 juni en zo ja: welke invulling er dan aan deze bijeenkomst gegeven moet 
worden?  
 
Vanuit de raadswerkgroep wordt aangegeven dat zij 26 juni te kort dag vinden om zich goed op de 
bijeenkomst te kunnen voorbereiden. Bij voorkeur wordt eerst de inhoudelijke reactie van het DB van 
Laborijn afgewacht. Daarnaast hebben de raden i.v.m. de voorjaarsnota/kadernota deze periode al 
een volle agenda. Besloten wordt daarom om de bijeenkomst te verzetten tot na het reces. De 
griffiers zullen hiervoor een geschikte datum zoeken.  
 
De voorzitter informeert naar een mogelijke invulling van deze tweede bijeenkomst. Vanuit de 
raadswerkgroep worden 3 thema’s ingebracht:  
1) Het verhaal achter de cijfers: toelichting bureau Berenschot op de onderzoeksresultaten 
2) Reactie DB Laborijn 
3) Alternatieven voor uitvoering participatiewet 
 
De raadswerkgroep geeft verder aan dat het streven zou moeten zijn om in dit dossier gezamenlijk 
met de 3 raden op te trekken.  
 
De raadswerkgroep zal woensdag 26 juni 19.30 uur, gemeentehuis Aalten bijeenkomen om deze 
tweede bijeenkomst verder inhoudelijk voor te bereiden.  


