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Raadswerkgroep Laborijn
gemeenteraad Oude IJsselstreek
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Oude IJsselstreek
17 april 2018
18ini01066
Zienswijze college van b&w OIJ op (initiatief)raadsvoorstel 'Versterking rol raad bij
sturing op Laborijn'

Inleiding
In de afgelopen maanden hebben de gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek
zich gebogen over de vraag welke rol de raden wensen in te vullen bij de sturing op Laborijn. Een
hiervoor ingerichte raadswerkgroep heeft een (initiatief)raadsvoorstel uitgewerkt over enerzijds de
gewenste informatievoorziening over en vanuit Laborijn en anderzijds de gewenste wijze van
samenwerken van de drie gemeenteraden bij het sturen op Laborijn.
Conform het reglement van orde voor de raadsvergaderingen is het college gevraagd wensen en
bedenkingen aan te geven bij het geformuleerde (initiatief) raadsvoorstel. Hierna wordt het
raadsvoorstel geagendeerd op de raadsagenda.
Het college van B&W OIJ heeft in de memo 18ini00960 van 09 april 2018 enkele vragen gesteld om
een beter beeld te krijgen over de strekking en reikwijdte van het voorstel. Op 12 april 2018 heeft het
college een reactie gekregen op de door haar gestelde vragen.
In deze memo geeft het college haar zienswijze op het (initiatief)raadsvoorstel “Versterking rol raad bij
sturing op Laborijn”.
Kern
De wensen en bedenkingen van het college:
-

In uw kaderstellende en controlerende rol heeft u als raden van de GR Laborijn diverse vormen
van informatie nodig. Wij zien uw voorstel in het licht van het zoeken naar en gezamenlijk delen
van andere -meer kwalitatieve- informatie. Informatie die momenteel niet of onvoldoende voor
handen is.
Het blijft ons echter onduidelijk welke rol de raadswerkgroep daarbij krijgt ten aanzien van
Laborijn. In de beantwoording van onze vraag wordt herhaald: ’’uiteindelijk gaat het dus om de
inrichting van bedrijfsprocessen en het effect daarvan op de cliënten.’’
Wij geven u nadrukkelijk mee dat wij een grote kans zien op rolverwarring tijdens de verschillende
formele en niet-formele bijeenkomsten. De gezochte informatie betreft algemene
uitvoeringsvragen en individuele gevallen, bij uitstek het terrein van de wethouder. In uw
beantwoording van onze vragen erkent u dit ook.

-

Wij zijn van mening dat het (initiatief)raadsvoorstel weinig rekening houdt met de keuze voor de
gemeenschappelijke regeling Laborijn als collegeregeling. Bij de oprichting van Laborijn is
expliciet de keuze gemaakt voor een collegeregeling; omdat dat past bij de uitvoering van de
Participatiewet waarbij het college de bevoegdheid heeft gekregen. En omdat deze regeling juist
de raad beter in stelling brengt in haar kaderstellende en controlerende rol.

-

Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de extra tijdsinvestering van alle betrokkenen bij
voorbereiden en houden van de extra bijeenkomsten. De grote hoeveelheid vergadermomenten is
momenteel al een punt van zorg.

Alternatief voor uw voorstel
Wij menen uit uw voorstel op te maken dat het de raad met name gaat om het verkrijgen van inzicht in
de effecten van de dienstverlening op de clienten. En niet op verdiepen in en richting geven aan het
operationele proces van de GR of het bespreken van casussen om inzicht te krijgen in de uitvoering
van de taken door Laborijn.
Cliëntervaringen vormen belangrijke informatie voor een organisatie om verbeterslagen te kunnen
maken. Ook voor een raad is dit belangrijke informatie in de beeldvorming bij te nemen besluiten.
Uiteindelijk gaat het immers om de cliënten van onze gemeenten, om hun ervaringen in de trajecten
die ze doorlopen en de resultaten die ze zo kunnen behalen.
In Oude IJsselstreek hebben we goede ervaringen opgedaan met meer kwalitatieve vormen van
informatie verkrijgen. Bijvoorbeeld door het formeren van klankbordgroepen o.a. voor mensen die met
weinig middelen moeten rondkomen of voor mensen met een beperking.
Wij geven u als alternatief voor uw (initiatief)voorstel mee dat we in de komende raadsperiode inzetten
op kwalitatieve vormen van informatie verzamelen en op andere wijze verantwoording daarover
afleggen aan de raad. Op zoek naar de verhalen van mensen zelf; op zoek naar de verhalen achter
de cijfers. Deze ervaringen vormen dan tevens de basis voor bestuur en management van Laborijn
om veranderingen door te voeren in de inrichting van bedrijfsprocessen.

