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Samenvatting 
De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling, de kaderbrief 2024 
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden 
om hun aanbevelingen op de kaderbrief middels een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze op de kaderbrief wordt 
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. De kaderbrief en de zienswijzen van alle 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 
Ferm Werk 2024 - 2027. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/085791) en de kaderbrief Ferm Werk 2024 (D/23/086398) 
2. De zienswijze met kenmerk D/23/085750 vast te stellen. 
3. Een bedrag van € 12.221,-- als investering in de bedrijfsvoering in de voorjaarsrapportage van de gemeente 

Oudewater op te nemen. 

 
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Met het indienen van een zienswijze krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om aanbevelingen op de kaderbrief kenbaar 
te maken. De ingediende zienswijzen op de kaderbrief van alle deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke 
regeling worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. De kaderbrief en de 
zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting Ferm Werk 2024 - 2027. De ontwerpbegroting 
wordt 20 april 2023 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. 
 
De kaderbrief 2024 bevat een vijftal beleidsthema's (ondersteuning doelgroep c/d, samenwerking met werkgevers en 
arbeidsmarktregio's, statushouders en de wet inburgering, armoede en jongeren) waarop Ferm Werk zich in 2024 gaat 
richten. Voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van deze beleidsthema's is een toekomstbestendige bedrijfsvoering. In 
de kaderbrief wordt voorgesteld om in 2024 te beginnen met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. De belangrijkste 
aanbeveling in de zienswijze van de raad is om reeds in 2023 te starten met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. 
Wat betreft de uitvoering van de beleidsthema's hebben wij de voorkeur om, gezien het kleine bestand, zoveel mogelijk 
maatwerk te verlenen, waarbij rekening wordt gehouden met de 'coleur locale' van de gemeente Oudewater. 
 



   
 
Kanttekeningen en risico's 
 
Bij de realisatie van de aandachtpunten in de kaderbrief rekening houden met:  

1. Het op orde hebben van de bedrijfsvoering als voorwaarde voor het slagen van de uitvoering van de 5 
beleidsthema's. 

2. Extra inzet sociaal team bij het verwezenlijken van de integrale werkwijze ondersteuning doelgroep c/d. 
3. Verhoging taakstelling statushouders, waarbij de (extra) inzet van ketenpartners onvermijdelijk is. 
4. Krapte op de arbeidsmarkt kan er toe leiden dat het moeilijk wordt om benodigde extra capaciteit in te huren. 

 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
In de kaderbrief zijn de financiële kaders per beleidsthema opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de 
kaderstelling, kostenontwikkelingen als gevolg van wetgeving, indexering, CAO aanpassingen etc. worden opgenomen in 
de ontwerpbegroting 2024 - 2027. In verband met de aanbeveling om reeds in 2023 in de bedrijfsvoering te investeren is 
met ingang van 2023, conform de verdeelsleutel Oudewater, een bedrag benodigd van € 12.221,--. Dit bedrag zal in de 
voorjaarsrapportage worden opgenomen. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 wordt conform de financiële kaders van 
de gemeente Oudewater in de gemeentelijke begroting 2024 verwerkt. 
 
   
 
Vervolgproces 
De raad wordt tot 16 februari 2023 in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de kaderbrief te formuleren. De 
kaderbrief en de zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting Ferm Werk 2024 - 2027. Deze 
ontwerpbegroting wordt op 20 april 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Na vaststelling in het 
Algemeen Bestuur wordt de ontwerpbegroting voor zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden in de 
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. De gemeenten behandelen vervolgens de ontwerpbegroting 2024-2027 in de 
raadscyclus van mei en leveren hun zienswijze uiterlijk 26 juni 2023 aan bij Ferm Werk. De eventuele zienswijzen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve begroting 2024-2027. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in: 
 
- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. 
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen 
 
   
 
Bijlagen 
Aanbiedingsbrief kaderbrief (D/23/085791) 
Kaderbrief 2024 (D/23/086398) 
Zienswijzebrief kaderbrief 2024 (D/23/085750) 
Raadsbesluit zienswijze kaderbrief 2024 (D/23/085796) 


