Motie
Onderwerp: Klanten en medewerkers Laborijn
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

- Ton Menke (PvdA)
- Marco Bennink (Lokaal Belang)
- Ine Woudstra (D66)

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;
overwegende dat:
1. De gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om de continuïteit van onze zorg en
dienstverlening aan de cliënten van onze gemeente te waarborgen;
2. Veel van onze inwoners voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk zijn van de steun en
hulp van Laborijn;
3. Veel medewerkers van Laborijn hun uiterste best doen deze steun en hulp voor onze
inwoners voor elkaar te krijgen;
constaterende dat:
1. Het rapport Berenschot indringende zaken met betrekking tot de bejegening van
bijstandsgerechtigden door Laborijn aan het licht heeft gebracht;
2. Het voornemen tot uittreding uit Laborijn door het college van de gemeente Oude IJsselstreek
tot bestuurlijke verwarring leidt;
3. Beide ontwikkelingen een forse veranderopgave maar ook veel onduidelijkheid voor de
klanten en medewerkers voor Laborijn met zich meebrengen;
draagt het college op:
a. Alles te doen wat nodig is om de cliënten niet de dupe te laten worden van de ontstane
situatie;
b. Te voorkomen dat de ontstane situatie leidt tot langere wachtlijsten of invloed heeft op de be-/
en afhandeling van lopende en nieuwe aanvragen en het begeleiden van cliënten naar werk
door de medewerkers van Laborijn of onze eigen gemeente;
c. Alles te doen wat nodig is dat uitkeringen snel worden beoordeeld en verstrekt en de positie
van SW-medewerkers geborgd blijft;
d. Alles te doen wat nodig is om de dienstverlening, de juiste bejegening en ondersteuning van
de klanten van Laborijn te waarborgen;
e. Op korte termijn de gemeenteraad duidelijk te maken op welke wijze bovenstaande wordt
opgepakt;
en gaat over tot de orde van de dag.
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