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De raad besluit: 
 
Als zienswijze op de ontwerp-begroting te formuleren dat de raad met de ontwerp-begroting kan 
instemmen, maar in Q4 een nieuwe/gewijzigde kaderbrief en begrotingswijziging verwacht waarin de 
effecten van de corona-crisis en een eventueel daarop volgende economische crisis zijn verwerkt. 
 
 

Inleiding:  

Op 14 mei heeft het dagelijks bestuur van Ferm Werk de ontwerp-begroting voor 2021 vastgesteld 
en daarbij besloten dat in Q4 van dit jaar zowel een nieuwe kaderbrief als een gewijzigde begroting 
zullen worden opgesteld. Daarin zullen dan – voor zover op dat moment mogelijk – de gevolgen van 
de coronacrisis en de daarop volgende economische crisis worden verwerkt.  
 
De nu vastgestelde ontwerp-begroting wordt nu aan de deelnemende gemeenten voorgelegd zodat 
de gemeenteraden er hun zienswijze op kunnen geven. De begroting zal op 2 juli door het algemeen 
bestuur van Ferm Werk worden vastgesteld. 
 
Als eerste stap in het begrotingsproces heeft Ferm Werk in januari van dit jaar zijn Kaderbrief 2021-
2024 gepresenteerd en eveneens om een zienswijze aan de raden voorgelegd. De kaderbrief vormt 
de beleidsmatige en financiële voorbereiding, waarop de begroting vervolgens is gebaseerd. De 
raad heeft op de kaderbrief een zienswijze geformuleerd die kort samengevat het volgende behelst: 
- De raad stemt in met de aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar 

vraagt om een snellere implementatie van de daarop gerichte projecten 
- De raad dringt aan op een stevige uitstroomambitie van minstens 15% 
- De raad wil concrete invulling van samenwerking met lokale partners 
- De raad vraagt om een reactie op de evaluatie van de Participatiewet van het SCP 
- De raad vraagt om een realistische begroting 
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De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

 

Beoogd effect: 

Met het formuleren van een zienswijze op de ontwerp-begroting wordt beoogd dat  de begroting van 
Ferm Werk zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de deelnemende gemeenten en tevens 
wordt aangepast aan de veranderde werkelijkheid.  

Argumenten: 

1. In de begroting worden op heldere wijze de beleidsdoelen en inspanningsprioriteiten benoemd, 
die voor een groot deel aansluiten op de zienswijze zoals bij de kaderbrief benoemd. 
De begroting is beleidsmatig helder, doordat Ferm Werk op de drie ‘productgroepen 
(inkomensregelingen, begeleide participatie en arbeidsparticipatie) duidelijk aangeeft wat de 
belangrijkste doelen zijn en welke inspanningen en kosten daarvoor worden gemaakt. Zo verbindt 
Ferm Werk zich (o.a.) tot tijdige uitkeringsverstrekking, activering van inwoners met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, het inrichten van effectieve werk-leerlijnen en uitstroom naar werk van 
15% van het startbestand per 1-1 (betekent voor Oudewater uitstroom naar werk van 11 cliënten). 
 

Kanttekeningen: 

1. De input die via de zienswijze op de kaderbrief is gegeven, is deels, maar niet volledig verwerkt in 
de ontwerp-begroting.  
In de inleidende paragraaf reageert Ferm Werk op de ingediende zienswijzen, in het algemeen in 
positieve termen. De vraag is echter, en dat is waar de raad nadrukkelijk op gewezen heeft, hoe zich 
dat concreet, in de praktijk vertaalt. Dat had, zeker op de punten van samenwerking met lokale 
partners en de uitstroomambitie, helderder zichtbaar gemaakt mogen worden. Het is nu wachten op 
de kwartaalrapportages. We zijn in overleg met Ferm Werk over de verbeterde vormgeving en 
inhoud daarvan.  
 
2. Ferm Werk gaat in de begroting 2021 uit van stabilisatie van het aantal bijstandscliënten. De 
begroting is daarmee niet realistisch, in die zin dat de betekenis ervan beperkt is door de nog niet 
geraamde groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en de daarmee samenhangende kosten van 
de corona-crisis en de daarop waarschijnlijk volgende economische crisis. 
De ontwerp-begroting is opgesteld zonder rekening te houden met de effecten van de corona-crisis 
en de verwachte recessie die daarop volgt. We hebben met Ferm Werk afgesproken om naast de 
reguliere kwartaalrapportages ook maandrapportages op te stellen, zodat we zo actueel mogelijk de 
ontwikkelingen kunnen monitoren. Deze rapportages zullen ook ter kennis van de raad worden 
gebracht. Ferm Werk verwacht in de loop van het jaar zicht te hebben op de ontwikkelingen en komt 
dan in Q4 met een begrotingswijziging. Daarin zal rekening worden gehouden met stijgende lasten. 
Het is niet uitgesloten dat die lastenstijging zo fors is, dat die ook consequenties moet hebben voor 
beleidsmatige keuzes die gemaakt moeten worden. Om die reden zal voorafgaand aan de 
begrotingswijziging eveneens in Q4 een nieuwe kaderbrief worden opgesteld. 
Op deze manier wordt aan deze kanttekening tegemoet gekomen. 

Financiën: 

 Begroting 2019 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Basis 
dienstverlening 

    

Grote 
geldstroom 

395.894 253.068 202.977 315.802 

Kleine 
geldstroom 

492.100 424.320 481.046 509.260 

Subtotaal 1 887.994 677.388 684.023 825.062 



Pagina 3 van 3 
 

     

Aanvullende 
dienstverlening 

    

Grote 
geldstroom 

13.000 76.451 71.000 76.500 

Kleine 
geldstroom 

10.600 35.808 92.835 36.110 

Subtotaal 2 23.600 112.259 163.835 112.610 

     

TOTAAL 911.594 789.647 847.858 937.672 

 
De begroting 2021 is in lijn met de begroting 2020. Het verschil op de basisdienstverlening wordt in 
hoge mate bepaald door de lagere raming van de BUIG-uitkering. Daarnaast stijgen de kosten voor 
de Bz ten gevolge van een wetswijziging.  
 
De ontwerp-begroting 2021 wijkt wel af van de vorig jaar vastgestelde meerjarenbegroting. Toen was 
de verwachting dat de bijdrage van Oudewater voor 2021 €784.000 zou bedragen. Het verschil 
wordt door tal van factoren bepaald, waaronder andere ramingen voor het aantal 
uitkeringsgerechtigden. 

Uitvoering: 

-- 

Communicatie: 

-- 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit 20R.00271 zienswijze op de Kaderbrief van Ferm Werk 

Bijlagen: 

1. Aanbiedingsbrief Corsanr 20.009824  
2. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 Corsanummer 20.009825 
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