
Vragen en suggesties VVD Oudewater omtrent 
FermWerk

FermWerk is vooral veel met zichzelf bezig: gedoe omtrent ongewenst gedrag, governance-
verandering, nieuwe/veranderende wetgeving, verlagen van gemeente. Dat laatste heeft 
ertoe geleid dat er in 2021 geen kader nota is vastgesteld. Daarover de volgende vragen:

1. Gezien de veranderingen, welke dienstverlening verwachten we nog van 
FermWerk?

2. Wat is onze inzet bij de onderhandelingen? 
3. Welke aspecten verdienen de komende de volle aandacht van FermWerk?

In 2022 worden de verdeelsleutels geëvalueerd om daarna tot een nieuwe set “acceptabele 
en uitlegbare set van verdeelsleutels”. 

4. Hoe zien de onderhandelingen eruit? 
5. Wanneer spreken we met elkaar over de kaders die het college meeneemt in 

deze onderhandelingen?

Er staat opgenomen in het spoorboekje dat een bezuinigingswens van één gemeente te 
allen tijde een evenredige verveelvoudiging van de bezuiniging voor Ferm Werk in totaal 
impliceert. Een realistisch aanknopingspunt voor bezuinigingen is versnelde en grotere 
uitstroom uit de uitkering. De krapte op de arbeidsmarkt helpt bij deze uitstroom. De begrote 
ontwikkeling van aantallen cliënten laat echt een stabiele lijn zien van het aantal uitkeringen. 
Dat geldt ook voor de inkomensregelingen en arbeidsparticipatie. (Blz 33 e.v.)  

6. Wat is de verklaring voor deze stabiele lijn? 
7. Wat is de concrete ambitie van het college?
8. Hoeveel mutaties zien we in het bestand uitkeringen? 
9. Is er sprake van een “harde kern” die niet lijkt te muteren? 
10. Zo ja, wat zijn de kenmerken van deze doelgroep?
11. Wat wordt er de komende jaren extra gedaan om hen alsnog te bewegen?
12. Gelet op het huidige inflatieniveau; Hoe realistisch is het dat de kosten niet 

meestijgen de komende jaren?
13. Wat is er mogelijk om de rijksbijdrage te verhogen?

Er is door onze accountant aangegeven dat de tijdigheid van de jaarrekening van Fermwerk 
een van de bottle necks is bij de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente 
Oudewater. In dat kader: 

14. Hoe verloopt de voortgang van de jaarrekening 2021?
15. Wanneer zijn de kennismakingen met de raadsleden gepland (zoals in de 

jaarplanning genoemd staat)?


