
Verslag raadswerkgroep Laborijn 13 februari 2019 

Wanneer: Woensdag 13 februari 2019 

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur 

Waar: Zaal ‘Beschuitbus’ in de DRU (Ulft) 

 

Aanwezig:  

Steven Kroon (PvdA Doetinchem) 

Pieter Herngreen (D66 Doetinchem) 

Patrick Moors (GBD Doetinchem) 

Ewout de Jong (ChristenUnie-SGP Doetinchem) 

Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang Oude IJsselstreek) 

Heini Peters (SP 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) 

Jorik Huizinga (wethouder Doetinchem) 

Peter van de Wardt (wethouder Oude IJsselstreek) 

Joop Wikkerink (wethouder Aalten) 

 

Rob Janssens (griffier Doetinchem) 

Marcel Fiering (griffier Aalten) 

Maaike Piscaer (raadsadviseur Oude IJsselstreek) 

Henk ter Beest (beleidsambtenaar Aalten)  

Milad Ladho (beleidsambtenaar Oude IJsselstreek) 

Afwezig: 

Petra Helming (beleidsambtenaar Doetinchem) 

1. Opening 

De voorzitter van de raadswerkgroep Steven Kroon opent de vergadering en vraagt of de 

werkgroepleden kunnen instemmen met de agenda. De voorzitter doet het verzoek om aan de agenda 

toe te voegen: terugkoppeling van de individuele behandeling van het Plan van Aanpak in de drie 

raden. De werkgroep stemt hiermee in. Dit onderwerp wordt toegevoegd als agendapunt 2c.   

2. Terugblik radenbijeenkomst d.d. 28 november 

a. Algemene terugblik, o.a. aan de hand van de notitie Reflectie op- radenbijeenkomst Laborijn d.d. 28 

november 2018. 

De voorzitter meldt dat dat hij de bijeenkomst op 28 maart als een goede bijeenkomst heeft ervaren, 

vooral door de hoeveelheid informatie die gedeeld is en de vragen die daarover gesteld zijn. Daarmee 

was het een geslaagde bijeenkomst. De zinvolheid van volgende radenbijeenkomsten Laborijn kan – 

zoals beschreven in de notitie - worden vergroot door niet alleen informatie te delen, maar door 

daarnaast het politieke gesprek over die informatie te hebben. De voorzitter informeert naar de reactie 

van de werkgroepleden. 

Er volgt een discussie of de inhoud van de radenbijeenkomsten politiek van inhoud mag zijn. Het 

merendeel van de werkgroepleden is van mening dat de radenbijeenkomsten beeldvormend en 

oordeelsvormend mogen zijn, maar dat besluitvorming in de afzonderlijke raden dient plaats te vinden. 

De voorzitter concludeert dat de invulling van de volgende radenbijeenkomst best (meer) politiek mag 

zijn, maar wel op een beeldvormende manier. 

 



Jorik Huizinga voegt hieraan toe dat wat het DB/AB betreft het doel van de bijeenkomst met name het 

delen van informatie moet zijn (het op gelijke vlieghoogte komen). Daarnaast moeten de raden het 

gesprek met elkaar kunnen aangaan. Een politieke opdracht krijgt ieder AB lid vanuit zijn eigen raad. 

De voorzitter voegt hieraan toe dat de inhoud van de bijeenkomsten niet te technisch moet worden en 

dat de raadsleden ervoor moeten waken om niet op de stoel van de directie of het bestuur te gaan 

zitten. 

b. Bespreking beslotenheid radenbijeenkomst aan de hand van de notitie Beslotenheid 

radenbijeenkomst Laborijn d.d. 28 november 2018. 

De voorzitter meldt dat een aantal dagen voor de radenbijeenkomst Laborijn van 28 november 2018 

het bericht van het DB van Laborijn kwam dat het document dat daar aan de orde zou komen 

‘vertrouwelijk’ was en dat daardoor de bijeenkomst ‘besloten’ zou moeten zijn. De voorzitter informeert 

naar de reacties van de werkgroepleden. Er volgt een korte discussie. Vanuit de werkgroep komt naar 

voren dat dit geen wenselijke situatie was. Joop Wikkerink brengt namens het AB van Laborijn in dat 

het in dit geval te wijten was aan de planning. De verwachting was dat het plan van aanpak al eerder 

zowel door het AB als DB besproken zou zijn. De voorzitter concludeert dat bij de organisatie van een 

volgende radenbijeenkomst er goed naar de planning moet worden gekeken.  

c. Terugblik op de individuele behandeling van het Plan van aanpak in de 3 raden 

De griffiers geven ieder (aangevuld door de aanwezige raads- en commissieleden) een 

terugkoppeling van de behandeling van het plan van aanpak in hun raad. In Aalten is het Plan van 

aanpak binnengekomen als raadsmededeling en vervolgens in de commissie besproken. Omdat de 

financiële middelen voor de uitvoering van het Plan al waren gereserveerd in de VJN was er geen 

raadsvoorstel nodig. Ook in de gemeente Oude IJsselstreek is het Plan als een ingekomen stuk 

besproken in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Omdat de financiële middelen reeds 

waren gereserveerd via de Begroting was ook hier geen afzonderlijke raadsbesluit voor nodig. In 

Doetinchem is het stuk in de beeldvormende raad en raadsvergadering besproken. In de raad is het 

voorstel met algemene stemmen (zonder moties en amendementen) aangenomen (mede door een 

toezegging van de wethouder). 

3. Voorbereiding eerstvolgende radenbijeenkomst 

De voorzitter meldt dat het voorstel is om in de eerstvolgende radenbijeenkomst de kadernota 2019 en 

de jaarstukken 2018 centraal te laten staan, vooruitlopend op en met als doel te komen tot het 

formuleren van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 door de raden in juni of juli. 

Conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) dient het dagelijks bestuur van 

Laborijn uiterlijk 15 april 2019 de (voorlopige) jaarrekening 2018 en de algemene financiële en 

beleidsmatige kaders (d.w.z. de kadernota) voor de begroting 2020 toe te zenden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. De raden kunnen deze documenten vervolgens gebruiken voor het naar 

voren brengen van hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 Laborijn. Hiertoe zendt de dagelijks 

bestuur van Laborijn de ontwerpbegroting uiterlijk acht weken voordat deze behandeld wordt in het 

algemeen bestuur van Laborijn aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 WGR). 

Voorstel is om twee radenbijeenkomsten te organiseren: één voor het bespreken van de kadernota in 

maart en één voor het bespreken van de ontwerpbegroting in mei/juni. Jorik Huizinga meldt dat de 

kadernota op 22 februari door het DB wordt vastgesteld en dat deze (conform de regeling van de GR) 

naar de raden zal worden gezonden. De raden zullen niet expliciet om een zienswijze worden 

gevraagd. Het is uiteraard aan de raden zelf als zij alsnog een zienswijze aan hun portefeuillehouder 

willen meegeven. De vraag die resteert is of het noodzakelijk is dat er een zienswijze wordt 

meegegeven op de kadernota en zo ja: of dit dan door alle 3 de raden moet gebeuren? 

Er ontstaat een discussie in de raadswerkgroep of er wel of niet één procedure moet worden 

afgesproken omtrent de behandeling van de kadernota in de 3 raden. Uiteindelijk wordt er 

geconcludeerd dat (conform de Wgr en de GR Laborijn zelf): 

1. De kadernota (ter kennisgeving) naar de raden zal worden gezonden; 

2. De kadernota vervolgens tijdens een radenbijeenkomst in maart besproken zal worden;   



3. De agendacommissies/presidia van de afzonderlijke raden een uitspraak zullen doen over de 

verdere behandeling in eigen raad (en of er wel of geen zienswijze zal worden afgegeven).  

Conclusie: na de bespreking in de radenbijeenkomst gaan de raden zelf over hun eigen 

vervolgprocedure.  

Willie Oort heeft aangegeven dat zij graag het onderwerp ‘klachtenafwikkeling en afwikkeling van 

bezwarenprocedures 2018’ aan de agenda zou willen toevoegen. Inzicht over deze afwikkeling zegt 

volgens haar namelijk iets van de professionaliteit/kwaliteit van Laborijn en iets over hoe cliënten deze 

ervaren. Willie Oort geeft een toelichting op haar verzoek. Vanuit de raadswerkgroep wordt 

aangegeven dat deze vraag wel erg op de uitvoering zit. Er ontstaat een discussie in hoeverre je als 

raad ook moet controleren op de uitvoering bij een collegeregeling als Laborijn. Afgesproken wordt dat 

het onderwerp ‘klachtenafwikkeling en bezwaarprocedure’ als informatief onderwerp wordt 

toegevoegd aan de agenda van de radenbijeenkomst in maart. Namens Laborijn zal Betty Talstra 

gevraagd worden om een algemene uitleg te geven over hoe Laborijn hier mee omgaat.  

Conclusie: 

Er zullen in de eerste helft van 2019 twee radenbijeenkomsten worden georganiseerd: 

1. In maart: in het teken van de kadernota. Hierbij zal als informatief agendapunt het onderwerp 

‘klachtenafwikkeling en bezwaarprocedure’ worden toegevoegd. 

2. In mei/juni: in het teken van de (ontwerp)begroting 

De griffier zullen in overleg met een datumvoorstel komen. 

4. Rondvraag / overige onderwerpen 

Sylvia Stuivenberg meldt dat zij en aantal andere raadsleden/fractieassistenten eind 2018 een 

vergadering van het AB van Laborijn hebben bijgewoond. Destijds is toegezegd dat de verslagen van 

de AB vergaderingen naar haar (via de griffie) zouden worden toegestuurd. Deze heeft zij tot op 

heden echter nog niet ontvangen. 

Jorik Huizinga meldt dat hij dit zal oppakken. 

Willie Oort meldt dat de Rooie Vrouwen Netwerk van de PvdA bezig is met een klachtenmeldpunt 

Laborijn. De uitkomsten hiervan zullen deze week naar de betreffende raden en colleges worden 

verstuurd.  

5. Sluiting 


