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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 De voorzitter opent de agenda.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Voortgang uittreding GR Laborijn 
Informatief

1
 (45 min)

Toelichting agendapunt:
Op vrijdag 12 juni heeft het AB van Laborijn een besluit genomen over de 
financiële overeenkomst n.a.v. uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek en 
over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die ze met onze gemeente willen 
sluiten over het uitvoeren van de WSW. Tijdens dit agendapunt zullen 
wethouder Ben Hiddinga en Bert Kuster een toelichting geven op het gelopen 
proces en de inhoud van de bereikte afspraken. Tevens zal worden ingegaan op 
de vervolgstappen die volgen. 

Er wordt een toelichting gegeven op het gelopen proces door wethouder Ben 
Hiddinga. Er worden vragen gesteld door de aanwezige commissieleden. De 
vragen worden beantwoord door Ben Hiddinga, Bert Kuster, Thomas Beke, 
Alwin Pauptit en Anita Nibbelink. 

Onderwerp
Aard bespreking

Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / Bestuursopdracht 
Participatiewet 
Voorbereidende beraadslaging

2

 

Toelichting agendapunt:
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad het college toestemming 
gegeven om uit te treden uit de GR Laborijn. Vervolgens heeft de raad op 20 
februari dit jaar de startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet vastgesteld. In 
deze startnotitie is opgenomen dat de raad in juni uitvoeringsprincipes zal 
vaststellen. Deze worden nu via dit voorstel aan de raad ter vaststelling 
voorgelegd. Met de vaststelling van de uitvoeringsprincipes wordt de eerste 
grote stap gezet in de opbouw van de eigen uitvoering voor werk en inkomen.

Er wordt een introductie gegeven door wethouder Bert Kuster, gevolgd door een 
presentatie door Thomas Beke (programmamanager). De presentatie 
toegevoegd in het RIS. Er worden vragen gesteld door de commissie. Deze 
vragen worden beantwoord door Bert Kuster, Thomas Beke, Anita Nibbelink en 
Alwin Pauptit. 

Toezeggingen:

 Wethouder Bert Kuster zegt toe de commissie MO maandelijks te 
informeren over de voortgang van de transformatie in de kijk op werk 
(bestuursopdracht Participatiewet);

 Wethouder Kuster zegt toe in de komende maanden 
themabijeenkomsten (met bijvoorbeeld als thema’s governance en 
financiën) te organiseren waarin dieper kan worden ingegaan op de 
door de commissie gestelde vragen, maar waarbij ook met elkaar in 
discussie kan worden gegaan en input kan worden gegeven;  

 Wethouder Kuster zegt toe de position paper welke naar het ministerie 



is gestuurd ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

Advies commissie:
Bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 25 juni.

Onderwerp
Aard bespreking

Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-
2024 Laborijn
Voorbereiding besluitvorming

3 Advies commissie:
Hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 25 juni.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.3 - 

Sluiting: 22.08 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 19 november 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


