
GR Ferm Werk 
Carrosserieweg 1 
3445 BC Woerden 

Gemeente Oudewater 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

T. 0348-497000 
info@fermwerk. n I 
www.fermwerk.nl 

Via e-mail 

Betreft Ontwerpbegroting 

Ref.nr. 1 datum 21298/25 juni 2021 

Geacht college, 

Hierbij bied ik u namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk (hierna: DB) de 
ontwerpbegroting aan voor het jaar 2022 waarin opgenomen de meerjarenbegroting voor de 
jaren daarna (tot en met 2025). Deze ontwerpbegroting 2022-2025 is in de vergadering van 
het DB van 10 juni 2021 opgesteld. 
Uitgangspunt van deze ontwerpbegroting is dat zij beleidsarm is. Ze is gebaseerd op het 
uitgangspunt dat Ferm Werk haar dienstverlening in 2022 continueert op de manier waarop 
dat op dit moment gebeurt. 

Wij zullen spoedig, naar verwachting eind dit jaar, een begrotingswijziging voor 2022 
indienen. In deze wijziging zullen de beleidsvoornemens worden opgenomen die wij het 
komende najaar vanuit de vier deelnemende gemeenten zullen verzamelen, plus de 
resultaten van de vernieuwingsslag op het gebied van de governance en de 
kostenstructuur/-verdeling (Ferm Werk 2.0) waaraan wij nu al volop werken. 

Toch bevat de ontwerpbegroting een aantal keuzes. Voor de gemeente Oudewater zijn 
vooral de volgende belangrijk: 

1. In de prognose van de ontwikkeling van het clientenbestand zijn we uitgegaan van 
de huidige bestandsomvang plus een recente inschatting van de gevolgen van de 
coronacrisis. Voor 2022 zien we nog een lichte stijging van het aantal 
uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2021, maar vanaf 2023 is de verwachting 
dat het aantal clienten weer stabiliseert. 

2. In de begroting is ook meegenomen het besluit van het DB om de pensioenen van 
de kantoormedewerkers te harmoniseren, dit conform de CAO SGO. 

3. Tijdens de opstelling van de begroting is nog eens gekeken naar bezuinigings 
mogelijkheden. Er is gekozen om het inhuurbudget naar nul te brengen. Dit levert 
een bezuiniging op van ongeveer een ton, die naar rato van de in de GR 
afgesproken kostenverdeling over de gemeenten wordt verdeeld. De risico's hiervan 
zijn in de risicoparagraaf benoemd. 

Tot besluit 
Met u vind ik het zeer ongewenst dat de raad nu al enige tijd zijn kaderstellende taak ten 
behoeve van de uitvoering van de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening 
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onvoldoende kan waarmaken. Vorig jaar was de Coronacrisis de oorzaak, nu de 
vernieuwingsslag bij Ferm Werk. 

lk vraag u erop te vertrouwen dat we met een vernieuwd Ferm Werk nog beter dan voorheen 
kunnen inspelen op wat uw raad belangrijk vindt voor de inwoners van Oudewater. 

Hoogachtend, 

Sijko Wierenga 
algemeen directeur a.i. 
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