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9 december 2022 

Aanbieding Kaderbrief 2024 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met de bijgevoegde Kaderbrief 2024 lossen wij een belofte in van de afgelopen twee jaren. 

Deze belofte betrof het opstellen van een Kaderbrief. De Kaderbrief vormt de start van onze 

begrotingscyclus en biedt een inkijk in onze beleidsvoornemens van het betreffende 

begrotingsjaar. De begrotingen voor de jaren 2022 en 2023 (beide reeds vastgesteld door ons 

algemeen bestuur) zijn niet voorafgegaan door een Kaderbrief. Deze begrotingen zijn 

beleidsarm opgesteld. Wij hebben u toen ook verzocht om af te zien van een zienswijze. 

Hiermee is ons tijd gegund, wat hard nodig was om in de coronajaren tijdig de begrotingen te 

kunnen vaststellen, zodat u deze ook tijdig in uw gemeentebegroting kon opnemen. U heeft 

daarmee een stukje invloed ingeleverd en ons tegelijkertijd geholpen. Nogmaals willen wij u 

daarvoor danken.   

 

Voor het begrotingsjaar 2024 passen wij weer de gebruikelijke cyclus toe. Dat betekent dat er 

eerst een Kaderbrief wordt opgesteld. Ondanks dat dit geen verplichte stap is, vragen wij u om 

daar als raad een zienswijze op uit te brengen. Deze zienswijze zullen wij vervolgens 

meewegen in het opstellen van onze ontwerpbegroting, waarop u, deze keer wel als 

voorgeschreven stap, ook een zienwijze uit kunt brengen. In de bij deze brief gevoegde 

Kaderbrief leest u welke stappen in dit proces wanneer worden gezet.  

 

Dat wij dit jaar weer een Kaderbrief opstellen, is, naast het inlossen van onze belofte, ook hard 

nodig. Want wij doen daarin een dringend beroep op u als raad. Ferm Werk heeft de afgelopen 

jaren flink moeten inboeten op de beschikbare budgetten. Dat is vanuit een financieel 

gemeentelijk perspectief te verklaren; u heeft als gemeente de nodige financiële uitdagingen. 

Tegelijk met het teruglopen van financiële middelen werden wij geconfronteerd met nieuwe 

uitdagingen, zoals corona en crisis-regelingen als Tonk, Tozo, Energietoeslag. En met 

uitdagingen die gepaard gaan met de nieuwe Wet inburgering en ons ziekteverzuim. Ze namen 

alle toe. Dit zette de organisatie, die de laatste jaren onvoldoende middelen had om de 

bedrijfsvoering de nodige updates te geven, onder druk. In deze Kaderbrief verzoeken wij u om 

ons te helpen deze druk te verminderen, zodat er ruimte ontstaat om de inwoners van onze 

gemeenten datgene te bieden waaraan behoefte is: passende ondersteuning richting 

maximalisatie van participatie.  
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Wij realiseren ons terdege dat wij met deze Kaderbrief mogelijk een ander geluid laten horen 

dan u van ons gewend bent. Er is de afgelopen jaren veel gesproken over zaken die met de 

governance te maken hadden, met de bijzondere bestuursopdrachten, het spoorboekje 2022 en 

de negatieve media-aandacht. Dit heeft veel tijd in beslag genomen. Tijd die we liever besteden 

aan onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Daar willen wij nu de focus naar 

verplaatsen. Onze intentie is om u deelgenoot te maken van onze hulpvraag, door deze 

expliciet voor het voetlicht te brengen. Dit helpt overigens ook bij de verdere invulling van de 

bestuursopdrachten. Immers, transparantie en daarmee uw grip op Ferm Werk neemt toe met 

een meer effectieve bedrijfsvoering. Hoe dan ook, vanuit de inhoud willen wij het verschil blijven 

maken voor onze inwoners. Wij vragen u om samen met ons datgene te doen wat nodig is om 

te komen tot een toekomstbestendige en effectieve organisatie. 

 

Op 24 november jl. heeft het dagelijks bestuur de Kaderbrief 2024 vastgesteld, waarna het 

algemeen bestuur op 1 december jl. heeft ingestemd met het versturen van de Kaderbrief naar 

de vier gemeenteraden. Het dagelijks bestuur van Ferm Werk biedt u de kaderbrief bij deze aan 

en vraagt u om een zienswijze hierop uit te brengen. De directie en medewerkers van Ferm 

Werk sluiten graag bij één van uw gremia aan om de Kaderbrief nader toe te lichten. 

 

Wij kijken naar uw zienswijze uit en vragen u om deze ons uiterlijk 16 februari 2023 toe te 

sturen. Zo hebben wij genoeg tijd om deze mee te wegen in het opstellen van onze 

ontwerpbegroting 2024.  

 

Hoogachtend, 

 
Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk, 

G.A.G. Eggermont 

Algemeen Directeur 

 


