
From: Walravens, Vanessa <walravens.v>
Sent: donderdag 25 april 2019 10:21:31
To: Stadhuis
Cc:
Subject: FW: aanbieding ontwerpbegroting 2020
Attachments: 20190419_UIT_vier gemeenten_ontwerpbegroting 2020-2023 voor gemeenten.pdf; 20190419_UIT_gemeente 

oudewater_aanbiedingsbrief ontwerpbegroting en reactie zienswijzen.pdf 

Beste collega’s, 

Ter inboeking, willen jullie daarvoor zorgen?

Groet, 

Vanessa Walravens

Beleidsadviseur SD

Van: bestuurssecretariaat@fermwerk.nl [mailto:bestuurssecretariaat@fermwerk.nl] 
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 14:20
Aan: Duindam, Bob; Walravens, Vanessa; Kole, Anton

Onderwerp: aanbieding ontwerpbegroting 2020

All,

Hierbij stuur ik de ontwerpbegroting 2020 e.v. met de aanbiedingsbrief waarin een reactie op de zienswijzen op de kaderbrief .

Ik reken erop dat jullie kunnen zorgen voor de verdere verwerking (registratie en doorgeleiding naar college en raad).

En fijne paasdagen gewenst.

Met vriendelijke groet,

Elly Vos

beleidsadviseur/bestuurssecretaris   

0348-497946

06-81333637

Carrosserieweg 1

3445 BC Woerden

www.fermwerk.nl

ellyvos@fermwerk.nl

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, evenals 
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder toestemming van Ferm Werk niet toegestaan. Ferm 
Werk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De algemene voorwaarden van Ferm Werk, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland zijn te allen tijde van toepassing.
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Aanbieding ontwerpbegroting 2020 

 

 

Geachte college, 

 
Namens het bestuur van Ferm Werk spreek ik mijn dank uit voor de zienswijze die uw raad 
heeft gegeven op de door ons aangeboden kaderbrief 2020 en op het voorstel tot wijziging van 
de begroting voor 2019.  
 
De kaderbrief 2020 en volgende jaren is  beleidsmatig en financieel de basis voor de 
ontwerpbegroting voor het volgende jaar. Onze inzet is om de raden in een vroeg stadium te 
betrekken bij de uitgangspunten voor beleid en de financiële uitwerking daarvan. Op die wijze 
vindt er een goede afstemming plaats tussen de wensen en visies van gemeenten en de 
beleidsvoornemens en de uitvoeringsmogelijkheden van Ferm Werk. Met uw reactie hebben wij 
bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020-2023 rekening gehouden. 
 
De ontwerpbegroting 2020-2023 is in de vergadering van het dagelijks bestuur (DB) van 4 april 
2019 opgesteld. Daarbij heeft het DB de reacties van de gemeenteraden betrokken. De 
ontwerpbegroting 2020 en volgende jaren gaat hierbij en wordt u aangeboden om uw raad in de 
gelegenheid te stellen hierop een zienswijze uit te brengen.  
 
Gezien het verband tussen kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 hebben de 
gemeenteraden beide onderwerpen in samenhang met elkaar behandeld. Ook de reacties en 
zienswijzen zijn daardoor aan elkaar gerelateerd.  
 
Alle raden hebben ingestemd met de kaderbrief en hebben aangegeven de kaderbrief goed 
leesbaar te vinden. In algemeenheid zijn zij gunstig gestemd geweest over de beleidsrijkheid 
ervan. In het navolgende ga ik in op de wijze waarop de hoofdlijnen van de verschillende 
zienswijzen van de gemeenten zijn meegenomen in de ontwerpbegroting.  
 
Woerden 
De gemeente Woerden (h)erkent dat de nadruk in het beleid wordt gelegd bij ondersteuning van 
inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor sluit de kaderbrief en daarmee 
ook de ontwerpbegroting van Ferm Werk voor de komende jaren goed aan bij het 
bestuursakkoord van het college.  
 
Het sociaal domein in Woerden is in transitie. De raad roept Ferm Werk op om in het beleid en 
uitvoering hier maximaal op aan te sluiten en samen te werken met de initiatieven die worden 
genomen, ook 2019 al. Ferm Werk staat achter deze wens en heeft in haar ontwerpbegroting 
deze wens meegenomen. Het is wat betreft Ferm Werk hierbij van het grootste belang om de 
ambities van gemeente en Ferm Werk op elkaar te laten aansluiten. Beide hebben namelijk een 
betere dienstverlening aan de inwoner op het oog.  
 

Ref.nr 

Verzenddatum 

Betreft 

Gemeente Oudewater 

t.a.v. college van burgemeester en wethouders 

 

per e-mail 
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Ditzelfde geldt voor de wens van de raad  van de gemeente Woerden om intensief samen te 
werken met partners in het sociaal domein. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van de 
ontwerpbegroting gaat Ferm Werk expliciet in op deze samenwerkingen. Net als de gemeente 
acht Ferm Werk dit van essentiële invloed op een adequate en sluitende dienstverlening.   
 
Hoewel de zienswijze daartoe oproept, zijn de kosten en opbrengsten van de doorgaande 
werkleerlijnen én van het project Basis Arbeidsmarkt nog niet uitgewerkt opgenomen in de 
ontwerpbegroting. In de inleiding van de ontwerpbegroting is  ingegaan op dit punt. Dat geldt 
evenzo voor de investeringen in de organisatie. Vanzelfsprekend rapporteert Ferm Werk 
daarover wel per kwartaal en wordt het instrument van de begrotingswijziging gehanteerd als 
daartoe beleidsmatig of financieel aanleiding toe is. Dat geeft de raden opnieuw een gedegen 
inspraakmoment.  
 
Bodegraven-Reeuwijk 
Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderschrijft de focusverandering naar participatie van 
inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de belemmeringen zich voordoen 
op diverse leefgebieden roept ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op tot een hechte 
samenwerking met sociale partners lokaal. Ferm Werk onderschrijft ook hier die noodzaak en 
houdt daarmee rekening in haar ontwerpbegroting.  
 
Wij willen hierbij opmerken dat waar gesproken wordt over beschut werk, dat hiermee (zowel bij 
het wettelijk nieuw beschut als bij andere vormen) werk wordt bedoeld dat onder bepaalde 
beschermde condities plaatsvindt. Er wordt meer begeleiding gegeven en de 
werkomstandigheden krijgen meer aandacht. Dit beschermde of beschutte werk kan in de visie 
van Ferm Werk zowel binnen als buiten de muren van Ferm Werk plaatsvinden. Ook hierbij 
wordt nadrukkelijk samenwerking met partners gezocht. Het project ‘Basis Arbeidsmarkt’ is 
hiervan een voorbeeld. De zorg van de raad op dit punt is hiermee wat Ferm Werk betreft 
ondervangen.  
 
De raad geeft aan onverkort inzet te wensen op categorie 2 (en impliciet ook op 1). Ferm Werk 
richt vanzelfsprekend haar inzet daar ook op. 
 
De raad roept verder op om zoveel mogelijk de investeringen te zoeken binnen de eigen 
begroting van Ferm Werk en daarbij te overwegen niet tot indexering over te gaan.  
Ferm Werk heeft in haar ontwerpbegroting wél geïndexeerd. Een besluit om toekomstige loon- 
en prijsstijgingen niet te compenseren, zou leiden tot een financieel tekort in de toekomst en 
zou nu al moeten leiden tot het inventariseren van bezuinigingsopties. Ferm Werk beschikt 
namelijk niet over de reserves om een kostenstijging als gevolg van de indexering van lonen en 
prijzen over een periode van één of twee jaar op te vangen.  
 
De oproep  tot lokaal  maatwerk wordt volledig onderschreven door Ferm Werk en is zoveel 
mogelijk verwerkt in de begroting. Ferm Werk merkt hierbij op dat maatwerk en lokale 
dienstverlening op gespannen voet kunnen komen te staan met efficiency en gewenste 
kostenbeperking.  
 
Ferm Werk ziet met belangstelling het evaluatieonderzoek tegemoet dat de Raad in haar 
zienswijze aankondigt ten aanzien van de samenwerking.  
 
Montfoort 
De raad onderschrijft dat de beleidswijzigingen van Ferm Werk aansluiten bij de wensen van de 
gemeente Montfoort.  
 
Ook voor de gemeente Montfoort geldt de aandacht voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. De raad geeft aan dat de samenwerking met SWOM, die overigens al in 2018 is 
ingezet, hierbij wordt voortgezet. Ook de samenwerking met lokale ondernemers, is van groot 
belang, zo vindt de raad.  
 
Ferm Werk kan zich vinden in deze zienswijzen en heeft deze ook vertaald in de begroting. In  
de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn voorbeelden van specifieke samenwerkingen opgenomen.  
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Oudewater 
Evenals andere gemeenten onderschrijft de raad van Oudewater de aandacht die nodig is voor 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is samenwerking lokaal met het 
Stadsteam essentieel.  
 
Ferm Werk onderkent dat de lokale samenwerking met zowel Stadsteam als met ondernemers 
en andere lokale partners essentieel is. In de begroting wordt hierop ingegaan, met name in de 
bedrijfsvoeringsparagraaf.  
 
De wens van de raad om de wijziging in de kosten die zullen volgen uit het nieuwe beleid 
waarvan de voorbereidende inzet al in 2019 start, te verwerken in de begroting 2020 kan niet 
worden overgenomen. Ik verwijs hiervoor naar zowel de inleiding van de ontwerpbegroting als 
naar de passage hierover bij de gemeente Woerden.  
 
De aandacht die per doelgroep verschillend wordt maar ook per gemeente kan differentiëren, 
kan leiden tot verschillende tevredenheid per gemeente. De raad ziet dit graag onderzocht en 
wordt hierover graag per kwartaal gerapporteerd. Ferm Werk heeft dit punt niet uitdrukkelijk in 
de ontwerpbegroting meegenomen, maar meet tweejaarlijks de clienttevredenheid. Dit 
onderzoek gebeurt in samenwerking met onze cliëntenraad. Op dit moment is pas een 
onderzoek naar clienttevredenheid uitgevoerd. Resultaten daarvan komen binnenkort uw kant 
op. Deze zijn ook per gemeente inzichtelijk te maken. 
 
 
Tot besluit 
Ferm Werk denkt dat met deze korte reactie te hebben aangeduid dat de reacties van de 
gemeenten op de kaderbrief afdoende in de ontwerpbegroting voor volgend jaar zijn verwerkt. 
Daarbij heb ik ervoor gekozen de reacties van alle vier gemeenten integraal te behandelen. Dit 
heeft als voordeel dat de gemeenten op hoofdlijnen zijn geinformeerd over de reacties van de 
andere gemeenten en wijze waarop deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. 
 
Ferm Werk ziet met belangstelling de zienswijzen op de ontwerpbegroting tegemoet. Deze 
zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 10 juni 2019. Dan kunnen zowel dagelijks als algemeen 
bestuur uw zienswijze betrekken bij de vaststelling van de begroting.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk, 
 
 
 
 
Bernhard Drost 
algemeen directeur 
 
 
Bijlagen:  ontwerpbegroting Ferm Werk 2020-2023 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Ferm Werk 
 

Begroting 2020 – 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
Woerden, 4 april 2019 
 
Carrosserieweg 1 
3445 BC Woerden 
Tel: 0348-497000  
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