
 

Schriftelijke vragen inzake: Raadsvoorstel 12-12-2019 definitief besluit 
Laborijn (openbaar) 

Aan het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde 

Ingediend op 1december 2019 

Vraagsteller: Elja Versteeg, fractie SP 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Onderwerp: Laborijn 

 Rubriek aanleiding van het raadsvoorstel  

Hierin wordt vermeld dat: “Het spreekt vanzelf dat wij willen dat e werkwijze van Laborijn 
aansluit bij onze visie. Wij hebben al geruime tijd nadrukkelijk geprobeerd om dit voor elkaar te 
krijgen”. 
Na een lange voorgeschiedenis waarin de gemeente Oude-IJsselstreek via hun 
vertegenwoordiging in het Dagelijks bestuur van Laborijn tevergeefs zoals hierboven 
omschreven geprobeerd heeft om onze ontwikkelingen en visie uitgevoerd te krijgen.  

Vragen: 

1. Kan het college de term “geruime tijd” nader specificeren en ondersteunen met verslagen van 
het AB/DB van voor 19 juni? 

2. Kan het college aangeven wanneer dat geprobeerd is en op welke wijze? 
3. Wanneer heeft het college haar visie voorgelegd aan het AB van Laborijn? 

(Het eerste visiedocument dateert van : 3 juli 2019) 

 Uittreden Laborijn 

In het raadsvoorstel op blz. 2 (eigen nummering) staat dat op 22 november gebleken is dat er 
geen meerderheid is in het Algemeen bestuur voor een gedeeltelijke uittreding. Een uitkomst 
die het college niet begrijpt.  



Vraag: Vindt het college het niet naïef om in een min of meer maandenlange verstoorde 
verhouding met het DB en het Algemeen bestuur te veronderstellen dat onbegrijpelijk te vinden 
dat het voorstel van de WSW binnen Laborijn te houden? 

 SW 

In de tekst op blz. 2. Staat: “Wij gaan er vanuit dat voor deze inwoners toch een passende 
oplossing gevonden wordt”. 
Vraag:  

a. Op welke overwegingen is deze stelling gebaseerd? 
b. Welke opties zijn, behalve in laborijn blijven volgens u mogelijk? 

 Uittreedsom  

1. Op 6 december wordt zoals nu afgesproken is, door het AB een uitreedsom 
voorgesteld met bandbreedtes de SW. Het betreft een berekening gebaseerd op 
maximale kosten. (blz. 2) 
Vragen 

a. De uittreedsom is toch inclusief de SW? 
b. De SP fractie wil graag de berekening omtrent het uitreden door een 

onafhankelijk bureau laten toetsen, wil het college daar aan meewerken? 
c. Heeft het college zich geconformeerd aan de berekening van het Algemeen 

bestuur voor de uitreedsom met bandbreedtes? 
Zo ja, kan de raad deze berekening nog ter discussie stellen? 
Zo nee, wat kan het college doen om tegen de berekeningen in beroep te 
gaan en wanneer? 

d. Is het toch mogelijk dat ondanks de gepresenteerde bandbreedtes de 
uittreedsom  uiteindelijk toch hoger uitvalt dan de hoogste waarde van die 
bandbreedte? 

e. Bij het hoofdstuk kanttekeningen onder a. (blz. 5) schrijft het college dat de 
definitieve uittreedsom kan nooit hoger worden dan de maximale 
uittreedsom zoals op 6 december bekend wordt. Waarop is deze stelling 
gebaseerd? 
 

2. Schadereductie (blz2) 
De schadelastreductie is een wettelijke plicht voor alle deelnemende partijen. 
Vragen: 

a. Wat houdt die plicht in? 
b. Kan dat tot een significant lagere uittreedsom leiden? 
c. Welke mogelijkheden heeft het college om zich verzetten, als zij meent dat de 

schadelastreductie onvoldoende is uitgewerkt? 
 

Blz 2: “Door de SW binnen Laborijn te houden, kan een aanzienlijke 
schadereductie ontstaan”. 
Vraag: 
d. Heeft het college wettelijke/ juridische mogelijkheden om in het kader van de 

plicht tot schadereductie, alsnog Laborijn te dwingen om de SW binnen 
Laborijn te houden? 



3. Onder de rubriek 2.1. (blz 4) 
In deze rubriek geeft u in de slotzin aan; “De daadwerkelijke kosten zullen lager zijn”. 
Vraag: 
a. Op welke argumenten is deze stellingname gebaseerd? 

4. Medewerkers 
a zijn beide partijen verplicht om mee te werken aan de overname of overplaatsing van 
de door uittreding overbodig geworden medewerkers door de uittredende gemeente? 
b Is er overleg met de ondernemingsraad van Laborijn over het uittreden van de 
gemeente Oude-IJsselstreek en de gevolgen voor de medewerkers? 
Zo nee, waarom niet? 
c Komt er een sociaal plan voor de overtollige medewerkers? 
d Is instemming nodig van de ondernemingsraad? 

5. Cliënten participatieswet en SW 
In het raadsvoorstel van het college wordt er meerdere keren de zorg uitgesproken voor 
rust en continuïteit. Het gaat om circa 570 cliënten van de participatiewet en 180 SW 
medewerkers. 
Vragen: 
a. Is er een communicatieplan voor deze cliënten voorhanden indien op 12 december de 
raad besluit tot uittreding? 
b. Vindt het college het wenselijk en zijn er plannen om een cliëntenenquête te houden 
om de mening van hen te peilen over het uittreden? 
c. Komt er een meldpunt voor mensen die zich na 12 december zorgen maken, dat zij 
misschien de dupe worden van het uittreden? 
d. Is er een warme overdracht van de circa 800 dossiers? 


