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Geachte leden van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 

 

Wij maken ons als FNV zijnde ernstige zorgen over de ontvlechting van Laborijn. Via de media 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2449016/Groot-verschil-van-inzicht-over-vertrek-Oude-

IJsselstreek-uit-Laborijn hebben wij vernomen dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen de 

in Laborijn deelnemende gemeenten over met name de financiële afhandeling van het uittreden 

door de gemeente Oude IJsselstreek uit Laborijn. Dit uittreden begint alle verschijnselen te vertonen 

van een vechtscheiding inclusief de onsmakelijk manier van omgaan met elkaar. Dit laatste werkt een 

zorgvuldig en net scheidingstraject niet in de hand. Wij zien in slow-motion gebeuren waar wij in 

ons schrijven van 5 december 2019 (zie bijlage) voor gewaarschuwd hebben. 

 

Zeker in tijden van een besmettelijke ziekte die tot hard en streng overheidsmaatregelen nopen die 

mogelijk een zeer ernstige economische crisis tot gevolg zullen hebben is het ons inziens 

buitengewoon onverstandig en zeer onwenselijk veel tijd en energie te gaan steken in financiële en 

juridische haarkloverij, gevolgd door het optuigen van een nieuwe organisatie. In dergelijke tijden 

zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt steeds moeilijker plaatsbaar zijn zo is onze 

ervaring. Niemand zit in deze tijd te wachten op de ontvlechting van een sociale dienst en een sociale 

werkvoorziening. Wat komt er in dit soort situaties terecht van de doelstellingen van een sociale 

dienst en een sociale werkvoorziening die primair ten dienste de burgers zou moeten staan en 

daarbinnen ten dienste van de meest kwetsbare onder uw inwoners? 

 

We maken ons ook grote zorgen over de gevolgen van deze ontvlechting voor de burgers van de 

betrokken gemeenten en die van Oude IJsselstreek in het bijzonder. Die gevolgen zullen groot zijn en 

allicht nieuwe bezuinigingsronden tot gevolg hebben. Bezuinigingsronden in een tijd dat de 

Rijksoverheid tegen een Corona-gerelateerd begrotingstekort aankijkt ter grootte van een derde van 

de Rijksbegroting, ongekend groot in de laatste halve eeuw. Het kan niet anders dan dat daar voor 

gemeenten financiële consequenties aan vastzitten. Consequenties die mogelijk tot nóg meer 

bezuinigingen in uw gemeentelijk apparaat zullen leiden. Wij spreken onze zorg uit dat dit tot een 

faillissement van uw gemeente en tot een artikel 12 status zou kunnen leiden. In die situatie zal 

wellicht een hogere overheid u een aanwijzing geven af te zien van de ontvlechting van Laborijn. Het 

zou een brevet van onvermogen zijn als eea dit tot gevolg zou hebben. In dit verband willen we u ook 

wijzen op de zware last die met name de gemeente Oude IJsselstreek heeft te dragen vanwege het 

hoge aantal ex-wethouders dat op wachtgeld staat. Dat is geen bewijs van een gemeente die haar 

zaken bestuurlijk op orde heeft. 

 

We willen u daarom dringend verzoeken de heilloze weg die nu is ingeslagen te stoppen, uw besluit 

tot uittreden uit Laborijn te heroverwegen. In de verwachting u hiermee voldoende en naar behoren 

te hebben geïnformeerd, 

 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Wilco Veldhorst 
BESTUURDER LOKAAL/REGIONAAL 
BESTUURDER ARBEIDSMARKT NIJMEGEN 
BESTUURDER ARBEIDSMARKT TIEL/RIVIERENLAND  
REGIO OOST  
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Van: Wilco Veldhorst [mailto:wilco.veldhorst@fnv.nl]  
Verzonden: donderdag 5 december 2019 21:24 
Onderwerp: Laborijn 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

 

De FNV maakt zich ernstige zorgen over de plannen van de gemeente Oude IJsselstreek met 

betrekking tot het uittreden uit Laborijn. In de 1e plaats omdat niet duidelijk is wát de gevolgen zijn 

voor het personeel van Laborijn en de uitkeringsgerechtigden die via Laborijn een bijstandsuitkering 

ontvangen. In de 2e plaats omdat we ons ernstig zorgen maken over de financiële consequenties 

voor de bij Laborijn betrokken gemeenten en de gemeente Oude IJsselstreek in het bijzonder en in 

de 3e plaats omdat díe financiële consequenties mogelijk gevolgen zullen hebben voor de toch al niet 

riante vermogenspositie van betrokken gemeenten in het sociaal domein, te noemen de jeugdzorg, 

de WMO, de thuiszorg e.d. 

 

Het kan niet anders, dan dat in de pers genoemde bedragen in de hoogte van meerdere tot tientallen 

miljoenen een forse, zo niet ontoelaatbare aanslag op de gemeentelijke middelen betekenen met 

directe gevolgen voor de uitgaven op andere beleidsterreinen. We hebben de indruk dat een 

terugtreden uit Laborijn vooral gemotiveerd lijkt vanuit een poging het gezicht te redden van het 

College van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder daarbinnen de voor Laborijn 

verantwoordelijk wethouder. Immers al langere tijd is een wethouder verantwoordelijk voor het 

dossier Laborijn die zich al meerdere malen tegenover de gemeenteraad moest verantwoorden voor 

de gang van zaken binnen Laborijn. Een uittreden uit Laborijn wekt dan ook vooral de indruk van een 

vlucht naar voren. Bedragen in de orde van grootte tussen de 15 en 30 miljoen die hier en daar 

gesuggereerd worden, komen de FNV wat fors over voor het redden van het gezicht van het College 

van Burgemeester en Wethouders, zeker als daardoor belangrijk ander beleid binnen en buiten het 

sociaal domein verder onder druk komt. 

 

Leden van ons worden direct of indirect getroffen door het besluit van de gemeente uit te treden uit 

Laborijn. Het betreft hier het personeel van Laborijn, zowel uw eigen inwoners als werknemers 

afkomstig uit de twee overige gemeenten, dat tot op heden gek genoeg in het geheel niet op de 

hoogte is van de plannen en de eventuele consequenties daarvan. Het betreft hier leden die 

afhankelijk zijn van een uitkering dan wel een beschutte werkplek, dan wel een baan op 

detacheringsbasis vanuit Laborijn en het betreft leden die als inwoner van uw gemeente direct 

geconfronteerd worden met eventuele tekorten die dit dossier in de nabije toekomst veroorzaakt. 
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De FNV heeft u in het kader van Laborijn eerder een brief geschreven. We denken namelijk dat het 

uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek nieuwe reorganisaties binnen Laborijn zal betekenen, 

waarmee geld en moeite naar zaken gaan die irrelevant zijn voor het doel waarvoor organisaties als 

Laborijn zijn opgezet. Liever ziet de FNV dat uw gemeente zich sterk maakt voor de verbetering van 

Laborijn en daarmee menskracht en middelen doelmatig inzet ten behoeve van. de re-integratie van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Tot slot merken wij op dat wij er door sommige betrokkenen op gewezen werden dat er niet kon 

worden ingesproken op de van belang zijnde raadsvergadering, daar dat in de van belang zijnde 

commissievergaderingen zou moeten. Die zijn echter besloten van karakter waar het Laborijn 

betreft. Burgers en andere belanghebbenden de mogelijkheid ontnemen in te spreken op een 

dergelijk financieel, moreel en op het gebied van het sociaal domein cruciaal dossier zou een ernstig 

democratisch tekort betekenen. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit op een misverstand berust en dat 

leden en andere betrokkenen die wensen in te spreken daartoe als belastingbetalend en/of 

maatschappelijk betrokken burger hun deze rechtmatig toekomende mogelijkheid geboden wordt. 

 

Nogmaals verzoeken we u dan ook uitdrukkelijk van uw voornemen uit te treden uit Laborijn af te 

stappen.  

 

In de verwachting u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 

 

 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Wilco Veldhorst 
BESTUURDER LOKAAL/REGIONAAL 
BESTUURDER ARBEIDSMARKT NIJMEGEN 
BESTUURDER ARBEIDSMARKT TIEL/RIVIERENLAND  
REGIO OOST  
VOORZITTER INTERNATIONALE VAKBONDSRAAD RIJN-IJSSEL 
  
  

 
 


