Verslag raadswerkgroep Laborijn 21 januari 2020
Wanneer: Dinsdag 21 januari 2020
Tijdstip: 19.30 uur – 20.00 uur
Waar: Raadszaal gemeentehuis Aalten
Aanwezig:
Paul Hilferink (CDA Doetinchem)
Pieter Herngreen (D66 Doetinchem)
Patrick Moors (GemeenteBelangen Doetinchem)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang Oude IJsselstreek)
Willie Oort (PvdA Oude IJsselstreek)
Gerard Mientjes (SP Oude IJsselstreek)
Henk Rijks (GemeenteBelangen Aalten)
Truus Zeevalkink (CDA Aalten)
Hanny Noorman (CU Aalten)
Jorik Huizinga (wethouder Doetinchem)
Joop Wikkerink (wethouder Aalten)
Jan-Henk Janssen (directeur Laborijn)
Henk ter Beest (beleidsambtenaar Aalten)
Rob Janssens (griffier Doetinchem)
Maaike Piscaer (plv. griffier Oude IJsselstreek)
Marcel Fiering (griffier Aalten)
1.

Opening

In verband met de afwezigheid van de voorzitter Steven Kroon en plv. voorzitter Heini Peters wordt
deze vergadering van de raadswerkgroep voorgezeten door Rob Janssens.
2.

Terugblik afgelopen periode (vanaf september 2019, de laatste radenbijeenkomst Laborijn)

Er worden een aantal opmerkingen gemaakt over het doorlopen proces in Oude IJsselstreek n.a.v.
besluit om uit te treden uit de GR Laborijn. Met name het feit dat veel achter gesloten deuren heeft
plaatsgevonden wordt als jammer ervaren. De vraag wordt ingebracht of de raadswerkgroep in deze
periode bijeen had moeten komen om een gezamenlijke radenbijeenkomst te organiseren. De
voorzitter concludeert dat wanneer raadsleden elkaar willen bevragen over wat er de afgelopen
periode in de verschillende raden heeft afgespeeld, zij hiervoor de komende radenbijeenkomst
kunnen gebruiken.
3.
Voorbereiding eerstvolgende radenbijeenkomst
De raadswerkgroep stemt in om tijdens de eerstvolgende radenbijeenkomst de volgende
onderwerpen aan de orde te hebben:
Stand van zaken uitvoering plan van aanpak;
(Cijfermatige) toelichting kwartaalrapportage Q4 2019;
Kadernota 2021;
Proces uittreden gemeente Oude IJsselstreek;

Keuze datum: Jan-Henk Janssen meldt dat het DB op 21 februari vergadert over de kadernota 2021 en
de kwartaalrapportage Q4 2019. Het is dus verstandig om een datum te kiezen na 21 februari. Vanuit
de raadswerkgroep wordt ingebracht dat zij ook graag het (vervolg)rapport van BDO willen bespreken.
Jorik Huizinga meldt dat de eerst volgende vergadering van het AB plaatsvindt op 3 april. De planning
is dat het BDO rapport er op deze datum zou moeten liggen. Indien het rapport (veel) eerder
beschikbaar is, komt het AB mogelijk eerder bijeen.
De voorzitter concludeert dat er twee gezamenlijke radenbijeenkomsten georganiseerd zullen
worden. De eerste bijeenkomst zal eind februari plaatsvinden en zal gaan over de stand van zaken
uitvoering plan van aanpak, Q4 2019, de kadernota 2021 en het proces uittreden gemeente Oude
IJsselstreek. De tweede bijeenkomst zal eind april plaatsvinden met op de agenda o.a. het definitieve
rapport van BDO. De griffiers zullen onderling twee geschikte data voor de bijeenkomsten zoeken.
Voorts wordt afgesproken dat de radenbijeenkomsten vanuit Laborijn georganiseerd (blijven) worden.
4.
Rondvraag / overige onderwerpen
Paul Hilferink: Wat wordt de rol van de raadsleden van Oude IJsselstreek in deze raadwerkgroep vanaf
1 januari 2021 wanneer deze gemeente definitief is uitgetreden uit Laborijn?
Dat zal worden bezien vanaf het moment dat de gemeente Oude IJsselstreek daadwerkelijk is
uitgetreden. Mogelijk dat een deel van de dienstverlening bij Laborijn blijft (bijvoorbeeld het SW
gedeelte). In dat geval zou Oude IJsselstreek in een vergelijkbare positie zitten als de gemeente
Montferland. Bij de totstandkoming van de raadswerkgroep is afgesproken dat de gemeenteraad van
Montferland ook deel kan nemen. De raad van Montferland heeft destijds aangegeven daar
(voorlopig) geen interesse in te hebben. Na aanleiding van de veranderende situatie bij Laborijn zal
Montferland deze vraag opnieuw worden voorgelegd.
5.

Sluiting

