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Geacht college, 

Bijgaand sturen wij de kaderbrief Ferm Werk voor de periode vanaf het jaar 2020. Hiermee 
geven wij invulling aan de opdracht om u te informeren over de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders op basis waarvan de ontwerpbegroting voor volgend jaar zal worden 
opgesteld. 

Deze kaderbrief is tot stand gekomen na bespreking door management, raad van 
commissarissen en zowel het dagelijks als algemeen bestuur van Ferm Werk. Hij wordt op dit 
moment aangeboden aan de deelnemers in onze gemeenschappelijke regeling zodat u in een 
vroeg stadium wordt betrokken bij het toekomstig beleid rondom het domein Werk en Inkomen 
en de gelegenheid heeft hierover in uw raad van gedachten te wisselen en ons te voeden met 
uw reactie. 

In deze kaderbrief wordt specifiek ingegaan op het gegeven dat de doelgroep van onze 
dienstverlening verandert en dat dit een andere aanpak vergt. Onze focus zal meer gericht 
moeten zijn op de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen daarom 
plannen voor nieuwe instrumenten en werken aan andere infrastructuren, samen met onze 
partners in het sociaal domein. 

Gevolgen van deze kaderbrief voor 2019 
Om de aanpak die wij voorstaan vanaf 2020 succesvol te laten zijn, moeten wij in 2019 al 
beginnen met de voorbereiding. Dat vergt inspanningen, maar ook investeringen die nog niet in 
de begroting voor dit jaar waren opgenomen. 

In het bestuur van Ferm Werk is de optie besproken om de hiervoor benodigde uitgaven van 
totaal C 225.000 te dekken door het batig saldo van de uitvoeringskosten in 2018 hiervoor te 
bestemmen. Het bestuur besloot echter om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid in 
onze gemeenschappelijke regeling. In plaats daarvan zal een voorstel voor wijziging van de 
begroting voor 2019 worden opgesteld. Deze zal begin februari aan de deelnemers worden 
aangeboden. Op die manier worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierover hun 
zienswijzen te formuleren en de democratische legitimering van de uitvoering van deze plannen 
versterkt. 
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Vervolg 
Graag ontvangen wij uiterlijk 8 maart uw reactie op deze kaderbrief zodat wij die kunnen 
betrekken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020-2023. Deze zult u voor 15 april 
ontvangen zodat uw raad daarop een zienswijze kan formuleren. Aan de hand van de 
ontvangen zienswijzen zal het algemeen bestuur van Ferm Werk op 4 juli dan de begroting 
2020-2023 vaststellen. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor extra toelichting in uw college, commissies of gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

B.F. Drost 
Algemeen directeur 
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