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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. 

a. 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?   

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”? 

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. 


