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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  7 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s):  Werk & inkomen 

Contactpersoon:  F. Pleket 

Tel.nr.: 8327 E-mailadres: pleket.f@woerden.nl 
 

Onderwerp: Zienswijze op de begroting 2020 van de GR Ferm Werk 

 

De raad besluit: 
 
De raad besluit in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van Ferm Werk: 

1. De raad van de gemeente Oudewater heeft kennis genomen van de begroting 2020 van Ferm 
Werk en is van oordeel dat het een goed leesbaar stuk is, waarin doelen, speerpunten en 
benodigde inspanningen goed zijn geformuleerd. De raad zou wel graag zien dat de 
doelstellingen zo SMART mogelijk worden opgesteld, zodat uit de rapportages klip en klaar 
kan blijken of de realisatie op het juiste spoor zit. 

2. De raad is positief over de wijze waarop het bestuur van Ferm Werk de gevraagde 
accentverschuiving heeft verwerkt: enerzijds de toenemende aandacht voor cliënten met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds de noodzaak om daarbij, maar ook op de 
andere taken, beter en intensiever dan voorheen samen te werken met maatschappelijke 
partners zoals werkgevers, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en relevante 
verenigingen en stichtingen. Op het effectueren van deze samenwerking, waaronder het 
samenwerken met en inschakelen van andere partners dringt de raad met grote kracht aan.  

3. De raad heeft er begrip voor dat de projecten die deze koerswijziging voorbereiden 
(basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerders) 
nog niet in deze begroting verwerkt konden worden. De raad stelt vast dat de projectresultaten 
- zowel de inhoudelijke aspecten als de financiële vertaling ervan (per gemeente) - eerst voor 
expliciete besluitvorming aan de deelnemende gemeenten moeten worden voorgelegd, 
voordat deze in de begroting van 2021 e.v. verwerkt kunnen worden. 

4. De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeidsmarkt en daarbinnen nieuw beschut 
werk op aandringen dat het hier gaat om zo volwaardig mogelijke dienstverbanden en niet om 
een vorm van dagbesteding. In dit verband vraagt de raad zich ook af of de ambities ten 
aanzien van de garantiebanen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien de prestaties in 
het verleden. 

5. De raad is verrast over de begrote stijging van de gemeentelijke bijdrage, die,  vergeleken met 
de realisatiecijfers 2018, ruim € 1,3 miljoen bedraagt. Het cliëntental stijgt echter slechts met 
iets meer dan 1%. Ook de meerjarenbegroting laat een voortdurende stijging van de lasten 
zien die uitgaat boven de stijging van het aantal cliënten. De raad roept Ferm Werk op deze 
stijging (los van de hiervoor genoemde projecten gericht op de cliënten met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt) na 2020 tot stilstand te brengen. 

6. De raad verzoekt om een nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten 
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steeds intensiever en langduriger worden. 
 
 

Inleiding:  

De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk schrijft voor dat de deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting, nadat deze door het 
dagelijks bestuur is opgesteld en voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd in het algemeen 
bestuur. 
 
Het DB heeft de conceptbegroting op 4 april vastgesteld. De gemeenten hebben nu tijd hun 
zienswijze te formuleren. Deze zal daarna in het DB worden verwerkt, waarna het algemeen bestuur 
van Ferm Werk de begroting op 4 juli zal vaststellen.  
 
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De raad is bevoegd een zienswijze op de concept begroting in te dienen op grond van de 
gemeenschappelijke regeling Ferm werk 

Beoogd effect: 

Met het formuleren van de zienswijze willen we bereiken dat Ferm Werk zijn verantwoordelijkheden 
uitvoert binnen de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële kaders. 
 

Argumenten: 

De concept-zienswijze sluit aan op de eerder door college en raad geformuleerde accentverschuiving. 
Daarin vraagt de gemeenteraad Ferm Werk meer aandacht te besteden aan effectieve trajecten ten 
behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En daarnaast om een verschuiving 
van werkwijze, waarin Ferm Werk zich meer dan voorheen opstelt als een partner in een netwerk. 

Kanttekeningen: 

De gemeente Oudewater is een van de deelnemende gemeenten in de GR Ferm Werk. En is voor 
de effectuering van haar zienswijze mede afhankelijk van de standpunten van de overige 
gemeenten. 
 

 

Financiën: 

Als het algemeen bestuur van Ferm Werk de begroting 2020 begin juli vaststelt, zal de begrote 
gemeentelijke bijdrage in de gemeentebegroting worden verwerkt. 
 

Uitvoering: 

-- 

Communicatie: 

-- 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

-- 
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Bijlagen: 

De begrotingsstukken Ferm Werk 2020, geregistreerd onder Corsanummer 19.009374 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 

 


