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Beantwoording rondvragen 
20R.00615 
 
 
 

Van  : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : werk & inkomen 

Datum  : 02-06-2020 

Contactpersoon : F. Pleket 
Tel.nr. : 8327 

E-mailadres : pleket.f@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over de ontwerp-begroting 2021 van Ferm Werk 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD/D66 en de Onafhankelijken  tijdens de 
vergadering van het forum Samenleving  van 2 juni 2020. 

 pleket.f@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
Van de fractie van VVD/D66 

1. A.g.v. van COVID-19 is de verwachting dat rekening moet worden gehouden met stijgende lasten 
en mogelijk beleidsrijke keuzes.  Voor COVID-19 communiceerde Ferm Werk o.a. in de Kaderbrief, 
en ook daarvoor al, over projecten zoals ‘Basis arbeidsmarkt’, de doorgaande werkleerlijnen en de 
pilot FermWijzer. Deze projecten hadden met name als doel om de meest uitdagende doelgroep te 
bewegen 

a. Zijn deze projecten nog steeds voorzien voor 2021? 
b. Welke kosten zijn verbonden aan deze projecten?  
c. Acht het college het gezien de financiële onzekere en uitdagende toekomst, het doelmatig 

om deze projecten, die zijn gericht op een specifieke doelgroep, doorgang te laten vinden?  
 

Antwoord: 
De corona-crisis is een gamechanger voor Ferm Werk. Zoals u in de nieuwe aanbiedingsbrief bij de 
ontwerp-begroting kunt lezen staan de uitgaven en inkomsten van Ferm Werk ernstig onder druk; 
zodanig dat moet worden vastgesteld dat de voorliggende begroting niet realistisch is en alleen maar 
een formeel doel dient. Tegen het einde van dit jaar zal daarom een nieuwe kaderbrief en een nieuwe 
begroting 2021 worden opgesteld. In dát verband willen wij de door u opgeworpen vragen samen met 
Ferm Werk en de andere deelnemende gemeenten beantwoorden. 

 
2. De ontwerpbegroting wijkt af van de meerjarenbegroting als gevolg van onder meer andere 

ramingen voor het aantal uitkeringsgerechtigden. Hoe verklaart het collega deze ramingen ondanks 
de aangekondigde projecten, de uitstroomambitie van het college en de (destijds) goedlopende 
economie?  
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Antwoord: 
Ferm Werk beweegt zich in een dynamische omgeving, waarin de vele variabelen die de begroting 
bepalen, voortdurend veranderen. De meerjarenbegroting 2021-23 is in het voorjaar van 2019 opgesteld 
met de toen actuele kennis. De gegevens zoals die zich in het voorjaar van 2020 voor (leken te) doen 
wijken daar in een aantal opzichten van af. 
 

3. Waarom komt de ambitie van het college (15% uitstroom) niet overeen met de begroting van Ferm 
Werk (toename)?  

 
Antwoord: 
De uitstroomdoelstelling naar werk van 15% van het startbestand per 1 januari, staat los van de eventuele 
nieuwe instroom in de loop van datzelfde jaar. De bestandsontwikkeling is het saldo van in- en uitstroom. 
 
Vraag van de fractie van De Onafhankelijken 
 

- In antwoord op vragen van de Onafhankelijken bij de behandeling van de kaderbrief in het vorige 

forum heeft de portefeuillehouder toegezegd om in overleg te treden met de directeur van Ferm 

Werk om te bezien of in de volgende raadscyclus (deze dus) een update van de stand van zaken 

kan worden gegeven. Is deze update inmiddels beschikbaar? (technische vraag) 

 

Antwoord: 

Deze update komt medio juni in de vorm van een RIB over de Q1-rapportage alsmede de 

maandrapportages over april en mei.  

 

Bijlagen: 
 

 

 

 
  
 
 
 
drs. J.I.M. Duindam 
Wethouder 
 
 
 


