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G R I F F I E     
    
AGENDAPUNT: 7 
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
M. Lucassen, 0348-428619 of raadsgriffie@woerden.nl 

 

 
Ferm Werk 
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 de stukken. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen van de 
zienswijze op DVO en begroting Ferm Werk 2015 en een bedrag van € 145.000 te 
onttrekken aan het participatiebudget 2015 en het resterende tekort van € 565.000 mee 
te nemen in de bestuursrapportage. 
 
Tegelijkertijd met het raadsvoorstel wordt een raadsinformatiebrief besproken. In deze 
Rib (15R.00141) inzake Procesagenda PWII Ferm Werk 2015 wordt de raad gevraagd 
kennis te nemen van de procesagenda Participatie, Werk & Inkomen (PWI)/Ferm Werk 
zoals in deze Rib opgenomen en toegelicht. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 Op 23 maart 2015 is een technische sessie georganiseerd waarbij de gelegenheid 
bestond voor raads- en commissieleden om vragen van technische aard te stellen 
over onderliggende stukken. 

 Commissie Welzijn van 4 februari 2015: 
o De wethouder zegt toe de eis van de commissie om de begroting in april 

2015 te bespreken nadrukkelijk na te streven (eventueel met een latere 
aanlevertijd). Ook zal er een technische informatieavond georganiseerd 
worden door het college om eventuele technische vragen vóór de 
commissiebespreking te tackelen (is nu raadsvoorstel 15R.00137). 

 Commissie Welzijn van 7 januari 2015: 
o Wethouder Koster zegt toe om in ieder geval voor de cyclus van april een 

geactualiseerde procesagenda Ferm Werk in de vorm van een 
raadsinformatiebrief aan de raad te zenden (afgedaan middels Rib 
15R.00141). 

o De raadsinformatiebrief met nummer 14R.00779 inzake dvo ferm werk 2015 
wordt doorgeschoven naar de commissie Welzijn van 4 februari 2015 waar 
het gezamenlijk met de begroting 2015 van Ferm Werk zal worden 
besproken (is nu bijlage 5 van raadsvoorstel 15R.00137). 
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3. Vervolgprocedure 

 Raadsvoorstel 15R.00137 inzake Zienswijze DVO / begroting Ferm Werk 2015: de 
beoogde vaststelling van de zienswijze vindt plaats in de raadsvergadering van 23 
april 2015.  

 Rib 15R.00141 inzake Procesagenda PWII Ferm Werk 2015: als de commissie van 
oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te 
dienen of een ander vervolg voor te stellen. 

 
4. Bijzonderheden 

Procesagenda 

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De 
aangegeven Belangrijkste wijzigingen vanuit raadsperspectief zijn: 

o Reactietermijn van zes naar acht weken. 
o Artikel 34b is toegevoegd aan de Wgr: “Het dagelijks bestuur van het 

openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan 
dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende 
gemeenten.” 

 Na inhoudelijke bespreking zal de procesagenda in de planning van de commissie 
Welzijn worden gezet (termijnagenda). 


