
GRIFFIE 
Annotatie 
 
  
 

1 van 2 

 

Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsinformatiebrief (16R.00511) Kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm 
Werk  
 

1. Doel van de bespreking  
De fractie van Inwonersbelangen heeft het verzoek gedaan om de raadsinformatiebrief over de 
rapportage over het 2

e
 kwartaal van 2016 van Ferm Werk te agenderen voor bespreking in de 

commissie. Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 
De fractie wil met de commissie en de wethouder spreken over de stand van zaken en vraagt een 
toelichting op verschillende doelstellingen die (bij herhaling) per amendement zijn aangenomen. Een 
voorbeeld noemt de fractie de 5% uitstroom uit de bijstand of de doelstelling met een aantal partijen 
aan de slag om banen te realiseren. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

Overzicht kwartaalrapportages 
 

18 juni 2015 
 

15R.00381 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q1 2015 

20 augustus 
2015 

15R.00509 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q2 2015 

19 november 
2015 

15R.00712 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q3 2015 

3 maart 2016 16R.00085 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q4 2015 

23 mei 2016 16R.00256 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q1 2016 

31 augustus 
2016 

16R.00511 Kwartaalrapportage Ferm Werk Q2 2016 

 
Bespreking in commissie/raad 
 

28 september 
2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00493) inzake begroting 2016 Ferm Werk met 
meerjarenraming 2017-2019 
Het raadsvoorstel inzake de begroting Ferm Werk 2016 wordt geamendeerd 
waardoor de zienswijze is aangescherpt. 
 

2 december 2015 
commissie 
Welzijn 

Ferm Werk 
Het raadsvoorstel 15R.00732 (nota Beleid Participatie, Werk en Inkomen) wordt 
door de commissie niet doorgeleid naar de raad van 16 december. Uit de 
besluitenlijst: 
Hoewel er veel vragen worden gesteld over bijvoorbeeld beschut werk en de 
‘regelluwe’ bijstand staat een groot deel van de commissie voornamelijk stil bij de 
uitvoering van eerder door de raad aangenomen amendementen. Deze 
amendementen lijken niet allemaal in het beleid verwerkt te zijn. Op basis van 
deze constatering besluit de commissie na een korte schorsing dat het stuk in 
aangepaste vorm behandeld kan worden in de vergadercyclus van januari. 
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
mailto:kraaijkamp.g@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00511-rib-kwartaalrapportage-q2-2016-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00381-rib-eerste-kwartaalrapportage-2015-q1-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00509-rib-q2-2015-ferm-werk-rapportage-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00712-rib-3e-kwartaalrapportage-2015-ferm-werk-q3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00085-rib-kw-q4-2015-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00256-rib-kwartaalrapportage-q1-2016-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00511-rib-kwartaalrapportage-q2-2016-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/24-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00493-inzake-begroting-2016-Ferm-Werk-met-meerjarenraming-2017-2019/1-15r-00493-rv-begroting-2015-ferm-werk-met-meerjarenraming-2017-2019-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/28-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00493-inzake-begroting-2016-Ferm-Werk-met-meerjarenraming-2017-2019/amendement-aanscherping-zienswijze-begroting-ferm-werk-aangepast-in-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2015/02-december/20:00/Ferm-Werk


GRIFFIE 
Annotatie 
 
  
 

2 van 2 

Op basis van het advies van de commissie trekt de wethouder het raadsvoorstel 
(15R.00732) inzake Beleid Participatie, Werk & Inkomen terug. Zij zal in januari 
met een aangepaste versie komen. 
 

27 januari 2016 
DLIS 

Raadsinformatiebrief (16R.00031) prestatieafspraken Ferm Werk 2016 
 
 

28 januari 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00800) vaststellen van de nota beleid participatie, werk 
en inkomen 
De nota Beleid Participatie, Werk & Inkomen 2016-2017 wordt behandeld in de 
raadsvergadering. De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:  

 In hoeverre de door de raad eerder gestelde kaders via amendementen of 
moties voldoende in de nota zijn opgenomen. 

 De relatie van deze nota met de prestatieafspraken Ferm Werk. 

 Volgordelijkheid van vaststelling en uitvoering van beleid. 

 Rol van de raad en rol van het college in het proces. 
Een amendement van CDA en Inwonersbelangen met de strekking tot het 
opnieuw opnemen van de reeds vastgestelde kaders en doelstellingen wordt 
aanvaard. De raad stelt unaniem de (geamendeerde) nota beleid Participatie, 
Werk en Inkomen vast. 
 

2 februari 2016 
DLIS 

Brief college (16U.02766) inzake aanvullende informatie m.b.t. behandeling 
rib resultaatafspraken Ferm Werk 2016 
 

10 februari 2016 
commissie 
Welzijn 

Raadsinformatiebrief (16R.00031) resultaatafspraken Ferm Werk 2016 
Op verzoek van de CDA-fractie wordt de Rib Resultaatafspraken alsnog 
behandeld in de commissievergadering.  
 

9 maart 2016 
commissie 
Welzijn 

Rib (16R.00073) resultaatafspraken Ferm Werk 2016 
Bespreking van de raadsinformatiebrief vindt plaats op verzoek van verschillende 
fracties. 
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
- 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00031-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/28-januari/20:00/Raadsvoorstel-15R-00800-vaststellen-van-de-nota-beleid-participatie-werk-en-inkomen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/28-januari/20:00/Raadsvoorstel-15R-00800-vaststellen-van-de-nota-beleid-participatie-werk-en-inkomen/amendement-nota-beleid-pwi-2016-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/10-februari/20:00/Rib-16R-00031-resultaatafspraken-Ferm-Werk-2016/brief-16u-02766-inzake-behandeling-resultaatafspraken-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/10-februari/20:00/onder-voorbehoud-Rib-16R-00031-resultaatafspraken-Ferm-Werk-2016/16r-00031-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2016-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/09-maart/20:30/Rib-16R-00073-Resultaatafspraken-Ferm-Werk-2016
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/09-maart/20:30/Rib-16R-00073-Resultaatafspraken-Ferm-Werk-2016
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2016/09-maart/20:30/Rib-resultaatafspraken-Ferm-Werk-2016/16r-00073-rib-resultaatafspraken-ferm-werk.pdf

