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Van  : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Werk & Inkomen 

Datum  : 23-05-2019 

Contactpersoon : F. Pleket 

Tel.nr. : 8327 

E-mailadres : pleket.f@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over raadsvoorstel zienswijze begroting 2020 ferm Werk 
(Corsanr. 19R.00318) 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD D66 ter voorbereiding  op de vergadering van 
het forum Samenleving  van 27 mei 2019. 

 pleket.f@woerden.nl

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 1 
In het stuk komt duidelijk naar voren dat er toenemende aandacht is voor mensen met de grootste afstand 
tot werk. Meer maatwerk is de gekozen oplossingsrichting met een volwaardige baan het hoogste doel. 
Mede hiervoor wordt een koerswijziging aangekondigd met daarbij financiële consequenties. Wethouder 
Duindam heeft tijdens de behandeling van de begrotingswijziging op vragen van de VVDenD66 
aangegeven dat er waterscheiding volgt van mensen waarvoor de afstand tot arbeidsmarkt dermate groot 
is dat begeleiding naar werk zinloos is dan wel niet in verhouding staat tot de tijd, geld en inzet die het zou 
vragen. Deze groep wordt ook wel aangeduid als categorie 4.  
De hierboven geschetste waterscheiding komt niet terug in de begroting noch in het beleid. Sterker nog, het 
stuk schetst dat er toenemende aandacht moet uitgaan naar de groep met de grootste afstand tot de 
arbeidsmarkt. Op welke manier is gaat Ferm Werk invulling geven aan de waterscheiding? Waarom is dit 
beleid niet opgenomen in de uitwerking van de kaderbrief, zijnde de beleidsbegroting? Welke resultaten 
verwacht de gemeente van Ferm Werk hieromtrent?    
 
Antwoord 
De aandacht met betrekking tot re-integratie is altijd uit gegaan naar cliënten met een relatief makkelijk 
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 1 en 2). De beleidswijziging waartoe wij Ferm Werk 
uitnodigen (zie ook het coalitieakkoord) is er op gericht om óók aandacht te geven aan cliënten met de 
grootste afstand tot werk (categorie 3). Deze groep groeit in omvang en het is maatschappelijk en 
economisch gewenst dat ook deze cliënten zoveel mogelijk worden gestimuleerd tot participatie. Ook de 
vacature situatie bij het lokale bedrijfsleven loopt tot deze actie.  
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Deze aandacht mag en zal echter niet ten koste gaan van de cliënten die relatief eenvoudig naar werk 
geleid kunnen worden. Vandaar ook en toename van het budget. In de begroting is een 
uitstroomdoelstelling van 15% opgenomen. 
 
Vraag 2  
Op pagina 4 staat dat de gemeentelijke besluitvorming over de voorbereidende investeringen die Ferm 
Werk nodig heeft om de doelen uit de Kaderbrief 2020 te realiseren nog niet is afgerond. Tijdens de Raad 
op 14 maart heeft Oudewater echter unaniem ingestemd met de begrotingswijziging. De beleidsbegroting, 
in april aangeboden, schetst echter dat deze besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden. En waarom dat 
staat in de zienswijze dat de dat “de raad er begrip voor heeft dat de projecten die deze koerswijziging 
voorbereiden nog niet in de begroting verwerkt konden worden”?  
 
Antwoord 
In de begroting schrijft Ferm Werk dat ten tijde van het schrijven van deze begroting die besluitvorming nog 
niet overal was afgerond. Inmiddels is dat wel het geval en kan Ferm Werk beschikken over de middelen 
om de projecten basisarbeidsmarkt en werkleerlijnen vorm te geven. 
 
Deze voorbereidingen zijn echter pas gestart nadat de raden van de deelnemende gemeenten akkoord zijn 
gegaan. Wij hebben er begrip voor dat deze projecten nog niet zover zijn uitgewerkt dat zij nu al in de 
begroting konden worden verwerkt. 
 
Vraag 3 
De zienswijze geeft Ferm Werk bij de inrichting van de basis arbeidsmarkt mee dat het om echte banen 
moet gaan. Ferm Werk geeft op haar beurt aan dat de doelgroep die zij bedient steeds minder de 
“traditionele uitkeringstrekker” is, en steeds meer wordt gevormd door de instroom vanuit Wajong en jong 
gehandicapten. Hoewel een echte baan wezenlijk bijdraagt aan de aansluiting met de samenleving, is voor 
deze specifieke doelgroep soms een trede lager op de participatieladder het hoogst haalbare. Hoe kijkt het 
college tegen deze wijzigende samenstelling van de doelgroep van Ferm Werk aan in relatie tot de ambities 
die het Ferm Werk meegeeft.  
 
Antwoord 
Met dit aspect van de zienswijze bedoelen wij te zeggen dat áls iemand in aanmerking komt voor beschut 
werk en garantiebanen, dat het dan om échte banen moet gaan en niet om vormen van dagbesteding. 
 

Bijlagen: 
 

 

 

 

  

 

 

 

drs. J.I.M. Duindam 

Wethouder 

 

 


