Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 12 december 2019 DRU
industriepark te Ulft.

Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Wethouders:

Secretaris:
Afwezig:

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Ruben Driever (CDA)
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Ton Menke (PvdA)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Erik Schieven (Lokaal Belang)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang) – aanwezig vanaf 20:11 uur
Memet Tekinerdoğan (CDA)
Suzan Tuit (SP)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (SP)
Mia Verwaaijen – Roosendaal (Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Peter van de Wardt (CDA) – aanwezig tot 0:00 uur
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marijke Verstappen
Heini Peters (SP)
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U kunt de vergadering live of achteraf
volgen via de website van de
gemeenteraad:
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

Agendapunt

Besluit / Stemming

0.1

Opening van de vergadering en mededelingen

Afmelding van Heini Peters (SP), Miranda Steentjes
(LB) komt later (aanwezig vanaf 20.11 uur).

0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

0.3

Inspreker(s)

1

Invoering reclamebelasting centrum

Er wordt ingesproken door:
1. Herman Westerveld, voorzitter OR en OC van
Laborijn.
Er worden door verschillende fracties vragen
gesteld. De vragen worden beantwoord door de
inspreker. De inspreekbijdrage is toegevoegd in het
RIS.
2. Bianca Wilke-Besselink, FNV kaderlid.
Richard de Lange (VVD) verlaat de vergaderzaal
voor de stemming.

2

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de invoering van
reclamebelasting in het centrum van Terborg.
2. De verordening reclamebelasting centrum Terborg
vast te stellen.
3. het college de opdracht te geven om een
convenant met Ondernemers Vereniging Terborg
Centraal aan te gaan.
Visie op uitvoering Participatiewet

Met algemene stemmen (22 aanwezigen)
aangenomen

Met algemene stemmen (24 aanwezigen)
aangenomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De visie op uitvoering Participatiewet vast te
stellen.
3

Definitief besluit tot uittreding Laborijn
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Toestemming te verlenen aan het college om het
voorgenomen besluit tot uittreden uit de
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Wethouder Peter van de Wardt om 23:50 uur: “Ik
heb moeten constateren dat een deel van de raad
geen vertrouwen meer in mij heeft als wethouder.
Wat ik vanavond allemaal gehoord heb in deze
raad staat zover weg van de normen en waarden
waar ik voor sta. Zonder vertrouwen kan ik dit werk

Toezeggingen & moties

gemeenschappelijke regeling Laborijn te
bekrachtigen door een definitief besluit te nemen.
2. Op basis van het voorstel uittreedsom met
bandbreedtes die op 6 december wordt aangeleverd,
het college toestemming geven om te komen tot een
definitieve uittreedsom.

niet doen. Ik heb daarom besloten mijn functie per
direct neer te leggen. Ik heb mij de afgelopen jaren
als wethouder met hart en ziel ingezet voor deze
gemeente, met veel plezier en passie. Ik heb mij
altijd dienstbaar opgesteld ten opzichte van de
samenleving, integer en vanuit mijn eigen
overtuiging. Ik ben trots op de mooie projecten die
ik als wethouder heb gerealiseerd, zoals het
Almende, de inclusie en het meedoen-beleid. Ik heb
altijd goed samengewerkt met de ambtelijke
organisatie en de samenwerking in het college als
prettig ervaren. Ik bedank hen allen voor deze
samenwerking. Deze keuze is voor mij hard, het
raakt mij als mens en het doet mij verdriet.”
De fracties PvdA en VVD dienen de motie
‘Samen voor Lokaal Maatwerk in de Oude
IJsselstreek’ in. Richard de Lange (VVD) doet een
ordevoorstel om de motie voorafgaand aan de
besluitvorming over het raadsvoorstel in stemming
te brengen. Het ordevoorstel wordt aangenomen.
Stemverklaring:
Memet Tekinerdoğan (CDA):
“Ik wil u melden dat ik mbt het raadsvoorstel
definitief besluit tot uittreden gemeenschappelijke
regeling laborijn een ander standpunt inneem dan
mijn fractie. Via mijn stemverklaring wil ik u een
korte toelichting geven op mijn besluit, niet in te
stemmen met het definitief uittreden uit GR
Laborijn. In mijn overweging heb ik de volgende
punten meegenomen die mij hebben doen besluiten
om tegen te stemmen:
1. College heeft mij niet kunnen overtuigen dat het
noodzakelijk is om over te gaan tot uittreden.
2. Naar mijn mening zijn er niet
voldoende inspanningen verricht, wederzijds
trouwens, om de samenwerking binnen de gr
laborijn goed te laten verlopen.
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3. Komt het besluit tot uittreding ten goede van alle
betrokken partijen, mijn mening daarin is een
keiharde Nee.
4. Kosten uittreding lopen op in de miljoenen met
als gevolg lastenverzwaring voor de gemeente.
5. Terugverdientijd duurt jaren zonder enige vorm
van zekerheid die het college kan bieden.
6. Geen zekerheid dat datgene wat het college wil
(eigen sociale dienst) ook naar verwachting en
behoren zal functioneren.
7. Besluit zal leiden tot grote onrust en instabiliteit
bij de werknemers en cliënten van laborijn.
8. Geloofwaardigheid van onze gemeente in relatie
tot gemeenschappelijke regelingen wordt
aangetast.
9. Gun Laborijn het voordeel van de twijfel, besluit
tot uittreding gaat naar mijn mening te snel en niet
zorgvuldig, er is een verbetertraject opgezet, op
basis van een goed bestuurlijke inzet en evaluatie
door onze gemeente zal blijken of uittreding te
zijner tijd noodzakelijk zal zijn. Maar niet nu!
10.Andere relevante input/factoren die ik heb
meegenomen in mijn overweging zijn:
- De brief van de ondernemingsraad van Laborijn,
- De brief van FNV en
- De brief van DB van Laborijn.”
De door de fracties PvdA en VVD ingediende motie
‘Samen voor Lokaal Maatwerk in de Oude
IJsselstreek’ wordt verworpen met 9 stemmen voor
(SP, PvdA, VVD, D66 en 15 tegen (Lokaal Belang,
CDA)
Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming
aangenomen met 14 stemmen voor (Lokaal
Belang, CDA) en 10 stemmen tegen (SP, PvdA,
VVD, D66, CDA-raadslid Memet Tekinerdoğan)
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4A

Actieve informatie

Ingekomen stukken voor kennisgeving
aangenomen

4B

Externe vertegenwoordigingen

Voor kennisgeving aangenomen

4C

Vaststelling wijze van afdoening ingekomen
stukken

De wijze van afdoening van ingekomen stukken
over de periode van 29 november 2019 tot en met
12 december 2019 zoals opgenomen op de lijst
ingekomen stukken, wordt conform voorstel
vastgesteld.

4D

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
van 28 november 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld

4E

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

-

4F

Vragenuur

-

0.5

Sluiting

01:20 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 23 januari 2020.
de griffier

de voorzitter

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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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
PvdA

Richard de Lange
VVD

