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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening van de vergadering en mededelingen   

0.2 Vaststellen agenda De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

1 Laborijn  
 
Debat over: 

1. Motie LB-CDA-SP-VVD-PvdA-D66 
Voornemen instelling onderzoekscommissie 
Laborijn (Gemeente Oude IJsselstreek 21-2-
2019) 

2. Rapport ‘De behandeling van klanten door 
Laborijn’ - Onderzoeksbureau Berenschot 

3. Collegebesluit 13 juli 2019 ‘Voornemen 
uittreding Gemeenschappelijke Regeling 
Laborijn’ 
 

De raadsbreed ingediende motie ‘Klanten en 
medewerkers Laborijn’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen. (bijlage 1) 
 
De raadsbreed ingediende motie ‘Uitvoering 
participatiewet’ wordt met algemene stemmen 
aangenomen. (bijlage 2) 
 
De raadsbreed ingediende motie ‘Samenstelling 
dagelijks bestuur Laborijn’ wordt met algemene 
stemmen aangenomen. (bijlage 3) 
 
De raadsbreed ingediende motie ‘Uitvoering 
participatiewet in eigen beheer’ wordt met 
algemene stemmen aangenomen. (bijlage 4) 
 

 
 

2 1e Begrotingswijziging 2019 Laborijn  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1.In te stemmen met de zienswijze op de 1e 
begrotingswijziging 2019 Laborijn, luidend:  
-De begrotingswijziging past niet in lijn die wij voor 
onze gemeenschappelijke regelingen hanteren, 
namelijk een nul-lijn voor (gewijzigde) begrotingen. 
Dit betekent dat alle tekorten in eerste instantie 
binnen de eigen organisatie opgelost moeten 
worden.  
- De gewijzigde begroting heeft een toename van de 
gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De raad mist 
maatregelen die dit jaar al doorgevoerd kunnen 
worden waardoor het ontstane tekort tot een 
minimum wordt beperkt. De raad verwacht dat u in 

Met algemene stemmen aangenomen.  
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2019 reeds maatregelen zult treffen en deze gaat 
inzetten.  
-Het tekort is mede ontstaan door een foutieve 
berekening en doorrekening van de salariskosten 
van de SW-medewerkers. De raad vraagt zich af of 
de directie van  Laborijn voldoende in-control is en of 
er nog meer  gebreken zijn. Daarnaast vraagt de 
raad af zich welke maatregelen er zijn en worden 
genomen om deze manco’s in de toekomst te 
voorkomen. 
 

0.3 Sluiting 00:55 uur  

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 september 2019. 
 
 
de griffier     de voorzitter 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 



  
    

 
  
 

Motie ‘Klanten en medewerkers Laborijn’ 
 

 
Onderwerp: Klanten en medewerkers Laborijn  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s):  Ton Menke (PvdA), Marco Bennink (Lokaal Belang), Lotte Pragt (CDA), Heini 

Peters (SP), Richard de Lange (VVD), 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. 
 
 
Ondertekening: 
 
Ton Menke  Marco Bennink     Lotte Pragt    Heini Peters   Richard de Lange    Ine Woudstra 
(PvdA)  (Lokaal Belang)    (CDA)   (SP)   (VVD)           (D66) 
  
 



  
    

 
  
 

Motie ‘Uitvoering Participatiewet’ 
 
Onderwerp: Uitvoering participatiewet  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Ton Menke (PvdA), Marco Bennink (Lokaal Belang), Lotte Pragt (CDA), Heini Peters 

(SP), Richard de Lange (VVD), Ine Woudstra (D66) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 3 juli 2019, 
 
gelezen: 
Het collegebesluit van 13 juni 2019, waarbij het college onder andere heeft besloten:  

1. Tot het voornemen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling 
Uitvoeringsorganisatie Laborijn; en  

2.    Te onderzoeken op welke wijze de overgang het beste vormgegeven kan worden; 

 
van mening dat:  

1. De uitkomsten van het rapport van Berenschot over de bejegening van cliënten zeer zorgelijk 
zijn; 

2. Het naar werk helpen van mensen de afgelopen periode, ondanks de huidige economische 
hoogconjunctuur, onvoldoende resultaten laat zien; 

 
voorts van mening dat: 

1. Het noodzakelijk bleek Laborijn ‘wakker te schudden’ omdat de organisatie echt anders moet 
gaan werken; 

2. Het uittreden uit Laborijn derhalve een begrijpelijke keuze lijkt; 
3. Het college een visie heeft gepresenteerd hoe de uitvoering van de Participatiewet in eigen 

beheer eruit zou kunnen zien, waarbij menswaardige bejegening, uitgaan van talenten van 
mensen en goede begeleiding naar werk centraal staan. 

 
constaterende dat: 

1. De personele consequenties van het uittreden uit Laborijn en het opbouwen van een eigen 
dienst nog niet helder zijn;  

2. Het opbouwen van een eigen organisatie enige tijd in beslag zal nemen en de gemeente 
Oude IJsselstreek gedurende die periode deel zal blijven uitmaken van de 
gemeenschappelijke regeling; 

3. Cliënten door het collegebesluit zijn overvallen en pas in opvolgende (pers)berichten zijn 
geïnformeerd; 

4. Laborijn door de (recente) ontwikkelingen de koers zou moeten willen verleggen. 
 
draagt het college op: 

a. Te onderzoeken in hoeverre (samen met de andere deelnemende gemeenten in Laborijn) 
een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet (nog) 
mogelijk en haalbaar is. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet waarin zo 
veel mogelijk ruimte is voor lokaal maatwerk en duidelijk is welke taken gezamenlijk worden 
opgepakt en welke juist gemeentelijk georganiseerd moeten worden;  

b. Te onderzoeken welke kosten een uittreding uit de gemeenschappelijke regeling 
Uitvoeringsorganisatie Laborijn met zich meebrengen; 

c. De resultaten hiervan zo spoedig mogelijk aan de raad te zenden; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ton Menke  Marco Bennink     Lotte Pragt    Heini Peters   Richard de Lange    Ine Woudstra 
(PvdA)  (Lokaal Belang)    (CDA)   (SP)   (VVD)           (D66)  



  
    

 
  
 

Motie ‘Samenstelling DB Laborijn’ 
 
Onderwerp: Samenstelling dagelijks bestuur Laborijn  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s):  Marco Bennink (Lokaal Belang), Ton Menke (PvdA), Lotte Pragt (CDA), Hein 

Peters (SP), Richard de Lange (VVD), 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; 
  
van mening dat: 

1. we niet te lang onze betrokken inwoners in ongewisse kunnen laten;  
2. het (dagelijks) bestuur van Laborijn vanaf de oprichting in 2016 steken heeft laten vallen; 
3. er binnen de aansturing naar de organisatie van Laborijn fouten zijn gemaakt; 
4. de huidige DB-leden 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      Lotte Pragt    Heini Peters   Richard de Lange    Ine Woudstra 
(Lokaal Belang)    (PvdA)    (CDA)     (SP)   (VVD)           (D66) 
  
 



 
    

 
  
 

Motie ‘Uitvoering Participatiewet in eigen beheer’ 
 
Onderwerp: Uitvoering participatiewet in eigen beheer  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Marco Bennink (Lokaal Belang), Ton Menke (PvdA), Lotte Pragt (CDA), Hein Peters 

(SP), Richard de Lange (VVD), Ine Woudstra (D66)  
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 3 juli 2019, 
 
 
gelezen: 
Het collegebesluit van 13 juni jl. waarin het college besloten heeft tot het voornemen om uit te treden 
uit de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn en een onderzoek te starten naar 
een uitvoering van de Participatiewet die past in de visie van de gemeente; 
 
overwegende dat: 

1. Er spoedig duidelijkheid moet komen in dit traject. De opbouw voor de zelfstandige uitvoering 
van de daarbij behorende taken is een intensief traject waar focus en sturing voor nodig is; 

2. De uitvoering van de participatiewet onderdeel moet zijn van het lokale zorgnetwerk; 
3. De doelstellingen moeten zijn: werken vanuit het inwonersperspectief, een substantiële 

uitstroom naar werk en een respectvolle bejegening richting cliënten;  
4. De raad actief en vooraf bij dit proces betrokken wil zijn door het stellen van kaders; 

Voorkomen moet worden dat de budgetten voor het Sociaal Domein onevenredig veel onder 
druk komen te staan;  

5. Laborijn onvoldoende onderdeel van de zorgketen lijkt te willen zijn; 
 

 
verzoekt het college: 

a) Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het uitvoeren van de 
Participatiewet in eigen beheer en daarbij het raadsmemo ‘Uitvoering Participatiewet in Oude 
IJsselstreek: Transformatie in de kijk op Werk’ als onderdeel van het onderzoek mee te 
nemen; 

b) De verantwoordelijkheid van dit onderzoek neer te leggen bij het college; 
c) De uitkomsten van het onderzoek aan de raad ter besluitvorming voor te leggen en bij de 

uitwerking van de beleidsmatige kaders, de SMART-doelstellingen en de gewenste 
opbrengsten, de raad actief en vooraf te betrekken;  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening: 
 
 
Marco Bennink     Ton Menke      Lotte Pragt    Heini Peters   Richard de Lange    Ine Woudstra 
(Lokaal Belang)    (PvdA)    (CDA)     (SP)   (VVD)           (D66)  
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