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104-2018
26 oktober 2018
25 oktober 2018
Arjan Klumpers + Gert-Jan van Vliet
M.J. Veldhuizen
Stand van Zaken groen in eigen beheer (doelgroep Laborijn)

Aanleiding:
Via raadsmededeling 105/2017 d.d. 17 augustus 2017 is de raad van de voorbereidingen van de
transitie naar het in eigen beheer uitvoeren van het groenbestek op de hoogte gebracht. Dit n.a.v.
collegebesluit 2017-3048 d.d. 4 juli 2017 (openbaar 25 juli 2017). Via raadsmededeling 66/2018 d.d.
12 juli 2018 heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang in het eerste half jaar. Zoals
gemeld in raadsmededeling 66/2018 is de situatie nog steeds van kracht; het personeel wat
gedetacheerd is via Laborijn is content met hun werkzaamheden, aansturing en inzet.

Inhoud Mededeling:
Teamcoördinator Buitendienst probeert de integratie te bevorderen door werkzaamheden van eigen
personeel en de doelgroep te combineren, echter is dit niet altijd mogelijk. De doelgroep van Laborijn
wordt voor alle personele activiteiten uitgenodigd, in het afgelopen jaar zijn activiteiten georganiseerd
om de integratie positief te beïnvloeden. Samen met de doelgroep is ook materieel overgenomen van
Hacron, waar noodzakelijk geacht is dit gemoderniseerd of vervangen. Deze werkwijze wordt zeer
gewaardeerd, als graadmeter zien wij het ziektepercentage binnen de doelgroep blijven dalen; waar
wij in juli 2018 een percentage van minder dan 5% te constateerden kunnen wij nu melden dat het
ziektepercentage nog iets gedaald is met een kort verzuim van minder dan 3%. Ter vergelijking; het
verzuimpercentage voor wsw-bedrijven <500 personen ligt op 12,9% (2e kwartaal 2018).
De extra exploitatiekosten zijn in reguliere budgetten opgenomen. Eenmalige investeringen in
materieel en kleding hebben in 2017 plaats gevonden. Vanuit de doelgroep hebben wij 1 persoon
onder begeleid werken aangenomen op een reguliere vacature, in verband met onkruidbestrijding
hebben wij 2 personen extra gedetacheerd ten opzichte van de eerste opzet. In totaal 29 personen in
plaats van de geschatte 26 personen, alle medewerkers uit de doelgroep zijn inwoners van Aalten.
De uurprijs aan Laborijn is gelijk aan de gemiddelde uurprijs in hun begroting en wordt jaarlijks op
basis van de werkelijke gemiddelde loonwaarde van de doelgroep vastgesteld en verrekend. Naast de
doelgroep worden via het sport- en grasbestek nog 5 personen ingehuurd via Hacron. De totale lasten
zijn iets gunstiger dan begroot, er is voldoende financiële ruimte om de structurele lasten van de
verbouw van de werf te dekken. Door ruimtegebrek in de huidige situatie op de 3e Broekdijk is de
doelgroep nu nog gevestigd op een tijdelijke locatie op de 4e Broekdijk. Na de verbouwing kan de
integratie verder vorm worden gegeven door middel van huisvesting op een gezamenlijke locatie.
Door meer inzicht en sturing op de doelgroep kan het personeel situationeel ingezet worden; door de
droogte in de zomer was minder werk in de plantsoenen maar zijn mensen ingezet op kleine werken in
het wegenonderhoud. Om bovenstaande te realiseren is vorig jaar reeds de werkbegeleider van
Hacron in dienst genomen en is 0,5fte interne capaciteit als werkbegeleider vrij gemaakt. Met de
jobcoach van Laborijn zijn tevens duidelijke afspraken gemaakt.
Al met al; gezien de ontwikkelingen zien wij geen enkele aanleiding het ingezette beleid en werkwijze
aan te passen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Geen
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