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Rib (14R.00063) inzake Voortgang procesagenda Ferm Werk 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
Kennisnemen van de stand van zaken van een aantal elementen uit de procesagenda 
Ferm Werk zoals gepresenteerd in de Raadsinformatiebrief 14R.00035 van februari 
2014. Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. Er wordt geen formeel 
besluit gevraagd van de raad. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 De raad heeft in zijn vergadering van 18 december 2013 bij de bespreking van het 
raadsvoorstel GR Ferm Werk een motie aangenomen waarin onder meer het college 
wordt verzocht om een besluitvormingsagenda op te stellen voor het dossier Ferm 
Werk. Dit deel van het dictum heeft geleid tot de raadsinformatiebrief (14R.00035) 
inzake Procesagenda Ferm Werk. 

 Op 5 februari heeft de commissie de procesagenda inzake Ferm Werk besproken. 
De planning die in de procesagenda staat weergegeven, is overgenomen in de 
planning van de commissie Welzijn. De nu te bespreken raadsinformatiebrief is een 
eerste terugkoppeling/uitvoering van datgene wat in de procesagenda voor maart 
staat opgenomen. 
 

3. Vervolgprocedure 
Dit onderwerp kent in principe geen vervolgbehandeling in de raad van maart. Het is 
altijd mogelijk om naar aanleiding van de bespreking in de commissie een motie aan te 
kondigen voor bespreking in de raad. Moties zijn politieke uitspraken of opdrachten aan 
het college en/of de raad. 
 

4. Bijzonderheden 

 Als bijlage is de wachtlijstverordening toegevoegd. Deze is reeds vastgesteld door 
het AB van Ferm Werk waarbij de raden nog een zienswijze kunnen indienen. Een 
‘normale’ gang van zaken is dat Ferm Werk vóór de vaststelling in het AB de 
verordening toezendt aan de raad met het verzoek om een zienswijze in te dienen. 
De raad stelt vervolgens de verordening in handen van B&W waarna deze een 
zienswijze formuleert. Middels een raadsvoorstel wordt deze zienswijze weer 
voorgelegd aan de raad, waarna de raad een besluit neemt of hij akkoord is met de 
door het college van B&W geformuleerde zienswijze. Op dit moment is er geen 
zienswijze bijgevoegd door het college. Nog los van wat de raad moet vinden, is het 



niet eens duidelijk wat het college eigenlijk vindt van de verordening en de gevolgde 
gang van zaken door het AB van Ferm Werk. Er kan op basis van dit stuk alleen 
geconcludeerd worden dat de raad van Woerden geen zienswijze indient op dit stuk. 

 Zaken die verder worden aangestipt in de raadsinformatiebrief en zijn opgenomen in 
de planning voor maart, maar eigenlijk niet zijn afgedaan in maart zijn: 

o Zienswijze DVO (in voorbereiding). 
o Notitie innovatiekracht (in voorbereiding). 
o Begroting GR Ferm Werk 2014 (eerste kwartaal 2014 is reeds gepasseerd 

voordat de begroting 2014 aan de raad wordt toegezonden) (in 
voorbereiding). 

o Beleidsbrief Participatie, Werk & Inkomen (in voorbereiding). Staat genoemd 
in de tekst dat deze als bijlage is toegevoegd, maar er is slechts één bijlage 
toegevoegd onder het kopje ‘Bijlagen’. 

o Implementeren cliëntparticipatie Ferm Werk (in voorbereiding). 


