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RAADSBESLUIT Oudewater 
19R.00114 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging Ferm Werk 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Oudewater ;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2019 van: 

- burgemeester en wethouders 
 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

en de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 

b e s l u i t: 

 

de in het raadsvoorstel opgenomen zienswijze op de begrotingswijziging van Ferm Werk vast te 
stellen, waarin de volgende aandachtspunten genoemd: 
 

1.  De raad ziet de meerwaarde van de investering in deze werkleerlijnen en de basis 
arbeidsmarkt en constateert dat deze ontwikkeling goed aansluit bij het coalitieakkoord van 
Oudewater. 

2. De raad hecht veel waarde aan de samenwerking van Ferm Werk met het Stadsteam met 
name in relatie tot de (zoveel mogelijk) “één loket” filosofie en een soepele samenwerking 
tussen WMO en Participatie. Daarnaast willen de lokale werkgevers graag hun steentje 
bijdragen ten aanzien van deze doelgroep. De raad ziet dat de samenwerking goed is 
opgenomen in de toelichting op de begrotingswijziging, en ziet graag in de inhoudelijke 
rapportages terug hoe en met wie deze samenwerkingen vorm krijgen. 

3. Investering in de doelgroep zoals beschreven betekent een intensivering van de aandacht 
die er voor deze doelgroep is. De raad vindt het belangrijk dat deze investering ook door 
haar inwoners als een verbetering wordt ervaren, en ziet graag terug hoe de 
cliënttevredenheid zich ontwikkelt wanneer de uitwerking van de plannen plaatsvindt. De 
raad neemt aan dat Ferm Werk de cliënttevredenheid zelf meet, of laat meten. Graag ziet de 
raad de resultaten van deze metingen terug in de kwartaalrapportages. 

4. De raad ziet dat de investering met name in personeelslasten plaatsvindt. Tegelijkertijd 
verwacht de raad dat meer inspanning gericht op deze doelgroep ook gevolgen kan hebben 
voor de kosten die gepaard gaan met deze begeleiding. In het voorstel van de 
begrotingswijziging 2019-2022 geeft Ferm Werk aan dat men verwacht mogelijk ook 
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voordelen te halen uit de samenwerking met zorgaanbieders waardoor efficiencyvoordelen 
per organisatie worden behaald. De raad verwacht dat deze kostenwijzigingen worden 
opgenomen in de conceptbegroting voor 2020. 

 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering, 
gehouden op  14 maart 2019. 

 
<SET:ONDVLG;lugt_a;verhoeve_p;0> 
 
 

De griffier, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt 
  
 

 
 

De burgemeester 
 
 
 
mr. drs. P. Verhoeve 
 



Pagina 3 van 3 

 

 


