
Motie Samen voor Lokaal Maatwerk in de Oude IJsselstreek

Onderwerp: Uittreden GR Laborijn 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Ton Menke (PvdA), Richard de Lange (VVD)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 12 december 2019;

Constateert dat:
1. de gemeenteraad aan zet is om zich uit te spreken over het gevoerde beleid, de situatie op dit 

moment en de te zetten stappen in de toekomst;
2. na 8 november op bestuursniveau deze weg als afgesloten werd beoordeeld;
3. duidelijkheid voor de cliënten van Laborijn vanuit de gemeente Oude IJsselstreek gewenst is;
4. cliënten van Laborijn vrezen nadelige hinder te ondervinden van de huidige bestuurlijke 

discussie over de uitvoering van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening; 
5. Laborijn beschikt over een adequate BackOffice en kennis;
6. de kennis en kwaliteiten gezamenlijk met partnergemeenten opgebouwd zijn en ook ten 

dienste blijven aan de cliënten van Laborijn;
7. de gemeente Oude IJsselstreek omwille van haar inwoners graag autonoom invulling geeft 

aan een aspect van de participatie wet, betreffende de bemiddeling en begeleiding van 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Oude IJsselstreek dus 
een eigen lokale invulling wenst te geven aan de uitvoering van de participatiewet;

Overweegt dat;
1. de bijstandswet een van de eerste regelingen is die de afgelopen jaren is gedecentraliseerd;
2. deze decentralisatie gestoeld op de gedachte dat veel problemen dicht bij de burger ontstaan 

en daar dus ook opgelost moeten en kunnen worden;
3. de gemeente ook meer wil experimenteren met regelingen voor langdurig werklozen;
4. de brief van 02.12.2019 van de OR van Laborijn de mogelijkheid van de deze lokale inkleuring 

en maatwerk bevestigd en ondersteunt;
5. dat in de bespreking van 09.12.2019 tussen onze fractievoorzitters en de voorzitter en de 

directeur Laborijn deze gewenste lokale inkleuring werd gememoreerd en besproken als 
mogelijkheid;

6. deze autonome invulling kan worden uitgevoerd met (een deel van) de medewerkers die in 
loondienst zijn van Laborijn;

7. deze in een gedecentraliseerde gemeentelijke ‘setting’ plaatsvindt waarbij het lokaal bestuur 
als inhoudelijk opdrachtgever functioneert en zo de couleur locale kan vormgeven.

Verzoeken het college ;

a. Samen met de partnergemeenten een actieplan op te stellen dat leidt tot de realisatie van de 
doordecentralisatie van de uitvoering van de bijstandswet op het niveau van de gemeente 
Oude IJsselstreek; 

b. Aan de gemeenteraad voor de zomer van 2020 dit plan inclusief organogram van de 
projectorganisatie en benodigde investeringen aan te bieden. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Ton Menke Richard de Lange
PvdA VVD


