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Geachte raad, 
 
Woensdag 13 april a.s. wordt tijdens de vergadering van de commissie Welzijn gesproken over de Rib 
Procesagenda participatie, werk & inkomen (16R.00094). De Rib bevat een schema waarin staat 
aangegeven op welke momenten de raad welke voorstellen en informatiebrieven kan verwachten. Nu 
blijkt dat dat schema aanpassing behoeft. Helaas zijn er onvolkomenheden in het  schema geslopen 
waarvoor mijn excuses.  
 
In het onderstaande schema zijn de onjuistheden hersteld. Daarbij past de opmerking dat gedurende 
het jaar aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn. De raad wordt daarover direct geïnformeerd. Onder 
het aangepaste schema worden de wijzigingen toegelicht. 
 

 
 
Toelichting 
 

1) Het raadsvoorstel stond gepland voor april. Het wordt de mei-cyclus. De afspraak is dat aan 
Ferm Werk deelnemende gemeenten voor de zomer moeten besluiten over deelname. 

2) De jaarrekening Ferm Werk 2015 is door het dagelijks bestuur opgesteld maar heeft nog geen 
definitieve accountantsverklaring.  

3) Het strategische beleidsplan Ferm Werk 2017-2020 wordt gebaseerd op de beleidsnota’s van 
de deelnemende gemeenten en op een discussie over instrumenten die nu plaatsvindt. Bij het 
laatste gaat het over de effectiviteit van verschillende instrumenten en ook om de kosten en 
baten daarvan. Om die reden schuift het plan één maand naar achteren 

4) Voor de kwartaalrapportages geldt dat in het oorspronkelijke schema onvoldoende rekening is 
gehouden met de noodzakelijke productietijd; de tijd die Ferm Werk nodig heeft om de cijfers 
te genereren en de tijd die nodig is om op basis van die informatie een Rib vast te stellen. 

5) De (tussen)evaluatie participatietrajecten investeringsbudget was twee maal in het schema 
opgenomen. 

6) De evaluatie en het besluit tot voortzetting van het project JOW! (de sluitende aanpak 
kwetsbare jongeren) bij RBL/RMC verschuift naar oktober omdat op die wijze de opstart van 
het nieuwe schooljaar kan worden meegenomen. 

Procesagenda Participatie Werk en Inkomen 2016

2016 2017

Raadscyclus jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt

resultaatafspraken FW 2016 Rib

kwartaal in beeld Q4 2015 Rib

rapportage Q4 2015 Rib

1) deelname Experiment regelluwe bijstand Rv

2) jaarrekening FW 2015 Rib

3) strategische beleidsplan FW 2017 - 2020 Rib

meerjarenbegroting FW 2017-2020 Rv

4) kwartaal in beeld Q1 2016 Rib

4) rapportage Q1 2016 Rib

beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 Rv

kwartaal in beeld Q2 2016 Rib

rapportage Q2 2016 Rib

5) tussenevaluatie P-projecten investeringsf. Rib

6) evaluatie en voortzetting project JOW Rv

minima en armoedebeleid 2017-2018 Rv

programmabegroting 2017 Rv

tussenrap. investeringsfonds participatie Rib

voorstel aanpassing verordeningen P-wet Rv

4) kwartaal in beeld Q3 2016 Rib

4) rapportage Q3 2016 Rib

resultaatafspraken FW 2017 Rib

4) kwartaal in beeld Q4 2016 Rib

4) rapportage Q4 2016 Rib

Raadsinformatiebrief

raadsvoorstel

raadsvoorstel zienswijze

onderdeel P&C cyclus Ferm Werk


