
Forum Samenleving 30 januari 2023
Agendapunt: RV Zienswijze kaderbrief Ferm Werk (2024)

1. Bodegraven-Reeuwijk en Woerden hebben beide een taakstelling van beide zo’n 5 
ton opgedragen aan Ferm Werk. Deze is momentele gedeeltelijk gerealiseerd. Hoe 
zorgt Ferm Werk ervoor dat Oudewater geen direct nadeel ondervindt van deze 
taakstelling.

2. Ervaart Oudewater op een indirecte manier nadeel van deze taakstellingen?
3. Hebben de uitdagingen bij Ferm Werk invloed op de kwaliteit van de 

dienstverlening? Zo ja, hoe laat zich dit zien?
4. Op pagina 6 van de kadernota staat dat statushouders een steeds groter deel van de 

categorieën C en D uitmaken. 
a. Waar wordt deze toename door veroorzaakt? 
b. Een oplossing wordt gevonden in versterkte aandacht. Waarom wordt dit 

instrument nu pas ingezet? 
c. Zijn de 35 statushouders die in het beleidskader van thema 3 worden 

genoemd, andere personen dan diegene die bij thema 1 aan bod komen? 
5. 4 op pagina 6 van de zienswijze staat dat Ferm werk momenteel structureel meer 

aandacht geeft aan de categorieën A en B dan aan C en D. het gemeentelijk idee 
daarachter zou zijn dat een intensivering van de ondersteuning vanuit de sociale 
teams de totale ondersteuning aan deze doelgroep op peil zou houden. Welke 
doelgroep wordt hier bedoeld. Graag nadere uitleg over deze passage.

6. Op diverse punten haalt de kadernota de verschillen tussen de deelnemende 
gemeenten aan. Wat is de impact van deze verschillen op de bedrijfsvoering? Zijn er 
inspanningen om meer uniformiteit aan te brengen, met mogelijke positieve impact 
op de bedrijfsvoering. 

7. Op pagina 8 worden de arbeidsregio’s aangehaald. Deze lijken zich te richten op 
grotere werkgevers. De kracht van Oudewater is juist dat relatief kleine werkgevers 
voor de lokale werkgelegenheid zorgen. Wat betekent de focus op de arbeidsregio’s 
voor de samenwerking met lokale werkgevers? 

Politieke vraag:

8. Als Ferm Werk niet meer de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) zou zijn, hoe zou deze invulling er dan uit kunnen 
zien?


