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Betreft Aanbieding concept begroting Ferm Werk 2023 - 2026

Geacht college,

Bijgevoegd treft u de conceptbegroting Ferm Werk 2023 -2026. De conceptbegroting is in korte
tijd tot stand gekomen en betreft een actual+satie van de recentelijk vastgestelde
begrotingswijziging 2022. Wij bieden u de conceptbegroting aan zodat u deze aan uw raad ter
zienswijze kunt voorleggen

Wijzigingen ten opzichte van begroting 2022
Het aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 is beperkt
Ten eerste is de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering (2021) in de conceptbegroting 2023
verwerkt. Het betreft hier zowel de uitvoeringskosten aIs de bij inburgering behorende
trajectkosten. Ten tweede is de conceptbegroting ge-l-ndexeerd en geactualiseerd op de
resultaten uit de jaarrekening 2021. Daarbij valt op dat vooral de uitgaven van de bijzondere
bijstand de afgelopen jaren zijn gestegen. Deze stijging is verwerkt in de conceptbegroting
2023

Spoorboekje 2022
Zoals in het spoorboekje 2022 vermeld, is deze conceptbegroting 2023 een voortzetting van de
begroting 2022. In het spoorboekje is een concrete planning opgenomen voor de overige
activiteiten in het jaar 2022. De periode na de verkiezingen staat in het teken van het
kennismakingsprogramma en de bedrijfsbezoeken voor de raadsleden en besturen bij Ferm
Werk. Na de kennismakingen gaan we 66n of meerdere themabijeenkomsten organiseren. In
het tweede kwartaal van 2022 werken we tevens aan de notitie efficiency en effectiviteit,
Hiermee willen we bijdragen aan het kennisniveau van de organisatie ten behoeve van het
vaststellen van een gemeenschappelijk kader. Dit gemeenschappelijke kader zal vervolgens in
de vorm van een kadernota worden voorgelegd door het bestuur van Ferm Werk aan de
gemeenteraden. In de kadernota willen we een goede balans neerleggen tussen inhoudelijke
doelen en beschikbare middelen waarmee richting wordt gegeven aan toekomstige begrotingen
en de uitvoering van de taken van Ferm Werk.

Zienswijze
Nu het dagelijks bestuur de conceptbegroUng 2023 heeft opgesteld, kan de conceptbegroting
2023 – 2026 hierbij aan de gemeenteraden aangeboden en kunnen de gemeenteraden hun
zlenswljze geven
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Aan de hand van die zienswijzen kunnen nog aanpassingen worden gedaan. waarna het
dagelijks bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2022 de definitieve versie kan opstellen
Vervolgens zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen in zijn vergadering van 7 juli
2022

Graag ontvangen wij de zienswijze van de gemeenteraad uiterlijk 6juni 2022

De vastgestelde begroting wordt vewolgens toegezonden aan de prov}ncie.

Hoogachtend,/,'?
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IWFn€rfg hit dagelijks bestuur van Ferm Werk

./G.A.G. EggermoYlt
Directeur a.i,
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