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M. Lucassen, 0348-428619 raadsgriffie@woerden.nl 

 

 
Ferm Werk 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken 
aan de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de bijlage betreffende de prestatie-
indicatoren en rapportage-items bij het DVO Ferm Werk 2015 (bijlage 1;14i.05853). 
 
Als bijlage B is een raadsinformatiebrief toegevoegd waarbij de commissie kennis dient 
te nemen van de voortgang rondom de begroting 2015 Ferm Werk. 
 
Als bijlage C is een raadsinformatiebrief toegevoegd waarin de commissie wordt 
gevraagd kennis te nemen van gegevens betreffende het aantal WW- en WWB-
uitkeringen in Woerden, het aantal werkzoekenden en de samenstelling van het 
bestand, alsmede van de bijlagen betreffende ontwikkelingen met betrekking de 
regionale economie en arbeidsmarkt. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 In de laatste commissievergadering in januari is Ferm Werk ook een bespreekpunt 
geweest. In die commissievergadering is afgesproken dat de raadsinformatiebrief 
inzake de prestatie-indicatoren samen met de begroting 2015 Ferm Werk zou 
worden besproken. 

 
3. Vervolgprocedure 

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 

 De begroting 2015 Ferm Werk is niet aangeleverd voor de cyclus van februari (ook 
niet een week voor de vergadering zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief). 
Wel is een raadsinformatiebrief verschenen waar de voortgang van de begroting 
2015 wordt gepresenteerd. 

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Belangrijke 
wijzigingen voor onder meer Ferm Werk zijn: 
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o De mogelijkheden van de gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de 
begroting van gemeenschappelijke regelingen worden door middel van de 
Wetswijziging verbeterd. Zo zal een artikel 34b toegevoegd worden aan de 
Wgr waarin het (dagelijks) bestuur de plicht krijgt om vóór 15 april van elk 
jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekeningen voor het volgende jaar toe te zenden aan raden van de 
deelnemende gemeenten.  

o Verder wordt de termijn van artikel 35 lid 1 huidige Wgr voor het geven van 
een zienswijze op ontwerpbegrotingen door raden van de deelnemende 
gemeenten verlengd van zes naar acht weken. Hierdoor hebben deze raden 
meer tijd om hun zienswijze voor te bereiden en onderling overleg te voeren. 


