
Motie

Onderwerp: Samenstelling dagelijks bestuur Laborijn 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): - Marco Bennink (Lokaal Belang)
- Ton Menke (PvdA)
- Ine Woudstra (D66)
- Heini Peters (SP)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 3 juli 2019,

gelezen:
- het collegebesluit tot voornemen om uit te treden uit de GR Laborijn;

 
van mening dat:

1. we niet te lang onze betrokken inwoners in ongewisse kunnen laten; 
2. het (dagelijks) bestuur en het management van Laborijn vanaf de oprichting in 2016 steken 

hebben laten vallen;
3. er binnen de aansturing naar de organisatie van Laborijn fouten zijn gemaakt;
4. de huidige DB-leden, maar ook de directeur niet de juiste personen zijn om Laborijn weer op 

het juiste spoor te zetten;
5. Laborijn die organisatie moet worden, die we voor ogen hadden: zoveel mogelijk mensen mee 

te laten doen aan de samenleving, niemand aan de kant;
6. de verhoudingen binnen dit DB niet optimaal zijn, en het vertrouwen er niet is om dit alles tot 

een goed einde te brengen;
7. we niet op de stoel van de andere raden kunnen zitten, maar wellicht doet goed voorbeeld ook 

de andere raden volgen;

verzoekt het college:
a. samen met de andere colleges de samenstelling van het dagelijks bestuur te veranderen om 

de genoemde orde op zaken te stellen;
b. wethouder Van de Wardt als DB lid te vervangen door een ander collegelid, die blanco aan 

deze klus kan beginnen;
c. dit vervangende collegelid een duidelijke opdracht mee te geven, zodat de er geen ruis kan 

ontstaan over de opdracht;
d. deze motie ter kennisname naar de andere deelnemende gemeenteraden van de GR Laborijn 

te sturen; 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Marco Bennink Ton Menke Ine Woudstra Heini Peters
(Lokaal Belang) (PvdA) (D66) (SP)


