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Rib Resultaatafspraken Ferm Werk 2016
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.
1. Doel van de bespreking
Door verschillende fracties is verzocht de Rib resultaatafspraken Ferm Werk 2016 te
bespreken in de commissie. De resultaatafspraken met Ferm Werk voor het jaar 2016
zijn een uitwerking van de Nota Beleid Participatie, Werk en Inkomen 2016-2017 (link),
inclusief het op 28 januari 2016 aangenomen amendement (link).
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.
2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
7 januari 2015
Commissie
Welzijn

4 februari 2015
commissie
Welzijn

19 februari 2015
raadsvergadering

1 april 2015
commissie
Welzijn



Wethouder Koster zegt toe om in ieder geval voor de cyclus van april 2015
een geactualiseerde procesagenda Ferm Werk in de vorm van een
raadsinformatiebrief aan de raad te zenden (afgedaan middels Rib
15R.00141).
 De Rib met nummer 14R.00779 inzake dienstverleningsovereenkomst 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 bijlage 5 van raadsvoorstel 15R.00137).
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
raadsvoorstel 15R.00137 (zie bespreekstuk 1 april 2015).
Naar aanleiding van raadsinformatiebrief 15R.00092 inzake voortgang Ferm Werk
stelt de raad vragen aan het college en houdt vervolgens een debat. Wethouder
Koster geeft (nogmaals) aan dat de begroting Ferm Werk 2015 in de aprilcyclus
kan worden besproken en zegt toe de raad te informeren over het momentum dat
de raad het rapport inzake het onderzoek naar de bedrijfsvoering Ferm Werk
tegemoet kan zien. De Rib is vooralsnog voldoende behandeld en hoeft niet in de
vergadering van de commissie Welzijn van 4 maart te worden geagendeerd.
Bespreking van onder meer het raadsvoorstel zienswijze DVO - begroting Ferm
Werk 2015.
 Wethouder Koster zegt toe om het verbeterplan in juni aan de raad te zenden
(vergadering 3 juni 2015 besproken).
 Wethouder Koster zegt toe dat de pro forma begroting Ferm Werk 2016 in juni
kan worden besproken en de definitieve begroting Ferm Werk 2016 in de
vergadercyclus van december 2015 (Vergadering 2 september 2015
begroting 2016 Ferm Werk.
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23 april 2015
raadsvergadering
3 juni 2015
commissie
Welzijn
2 september
2015
commissie
Welzijn

28 september
2015
raadsvergadering
2 december 2015
commissie
Welzijn

13 januari 2016
commissie
Welzijn

27 januari 2016
DLIS
28 januari 2016
raadsvergadering

Een raadsbreed amendement inzake het vaststellen van een wijziging van de
zienswijze en financiële uitgangspunten Ferm Werk wordt unaniem aangenomen
door de raad.
Bespreking van drie stukken waarvan het raadsvoorstel Declaratieregeling als
hamerstuk naar de raadsagenda wordt doorgezet en de twee
raadsinformatiebrieven als voldoende besproken worden beschouwd.
De volgende stukken worden besproken:
 Raadsvoorstel 15R.00493 inzake Begroting 2016 Ferm Werk met
meerjarenraming 2017-2019
 Raadsinformatiebrief 15R.00473 inzake jaarstukken 2014 Ferm Werk
 Raadsinformatiebrief 15R.00509 inzake Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015
en Kwartaal in beeld gemeente Woerden Q2 2015
Het raadsvoorstel inzake de begroting Ferm Werk 2016 wordt geamendeerd
waardoor de zienswijze is aangescherpt.
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.
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.
De commissie maakt opmerkingen over de (aangepaste) nota Beleid Participatie,
Werk en inkomen en stelt vragen over onder meer:
 Uitstroom / doelgroepen / motivatie
 Eigen verantwoordelijkheid versus gedeelde verantwoordelijkheid
 Regelluwe bijstand
 Jongeren / jeugd
 Resultaatafspraken
 Beleid gemeente / rol Ferm Werk bij uitvoering
 Daling aantal uitkeringsgerechtigden
 SMART formuleren van doelstellingen
 Klachtenafhandeling Ferm Werk / communicatie
 Koppeling discussie middelen en inhoud
Wethouder Koster gaat in op de inbreng en vragen vanuit de commissie. Zij zegt
toe dat het college een schriftelijke reactie zal geven op de brieven van de
Cliëntenraad en de Participatieraad.
Ze doet haar best de reactie vóór de raadsvergadering van 28 januari aan te
leveren. Verder zal de wethouder het proces participatiebeleid monitoren en
mogelijke dilemma’s en resultaatafspraken met Ferm Werk via een rib aan de
raad voorleggen. Tevens zal ze de flankerende (reeds vastgestelde)
beleidsdoelstellingen sociaal domein bij de nota bijvoegen.
De raad ontvangt een Rib met de prestatieafspraken Ferm Werk 2016.
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.
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2 februari 2016
DLIS

10 februari 2016
commissie
Welzijn

 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.
Door verschillende fracties is tijdens de raadsbehandeling van de nota op
aangegeven de Rib te willen bespreken in de commissievergadering Welzijn van
10 februari.
De raad ontvangt een brief van wethouder Koster over de eerder toegezonden Rib
resultaatafspraken. De wethouder geeft aan dat het aannemen van het
amendement als consequentie heeft dat het gesprek met Ferm Werk over de
resultaatafspraken moet worden heropend. Dat zal waarschijnlijk leiden tot
aanpassing van de resultaatafspraken. Toezending van nieuwe afspraken vóór 10
februari is niet haalbaar. De wethouder geeft de raad in overweging om de
resultaatafspraken niet in de februari-cyclus, maar in de maart-cyclus te
behandelen.
Op verzoek van de CDA-fractie wordt de Rib Resultaatafspraken alsnog
behandeld in de commissievergadering. Wethouder Koster geeft aan dat wat haar
betreft de huidige afspraken toereikend zijn. Ze geeft de afspraken, naar
aanleiding van het amendement, tegen het licht te willen houden. Mocht dat tot
nieuwe afspraken leiden krijgt de raad een gewijzigde Rib toegestuurd, die de
raad kan agenderen voor behandeling in maart.

3. Vervolgprocedure
Vooralsnog is er geen vervolgbehandeling van deze Rib bepaald. In de Rib staat
aangegeven dat Ferm Werk door middel van reguliere kwartaalrapportages (‘Kwartaal in
beeld’) rapporteert over de voortgang van de afspraken en resultaten.
4. Bijzonderheden
-
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