GRIFFIE
AGENDAPUNT: 8
Annotatie van de commissiegriffier
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 het stuk.
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de aangepaste versie
Raadsvoorstel 15R.00732 inzake Beleid Participatie, Werk & Inkomen 2016-2017. Het
betreft raadsvoorstel: 15r.00800 vaststellen van de nota beleid participatie, werk en
inkomen 2016-2017
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.









2. Voorgeschiedenis
In de commissie van 2 december 2015 is het raadsvoorstel 15R.00732 door de
commissie niet doorgeleid naar de raad van 16 december. Uit de besluitenlijst:
o 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.
o • 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.
In de raad van 28 september 2015 is het raadsvoorstel inzake de begroting
geamendeerd waardoor de zienswijze richting Ferm Werk is aangescherpt.
In de commissie Welzijn van 2 september 2015 is besproken:
o Raadsvoorstel 15R.00493 inzake Begroting 2016 Ferm Werk met
meerjarenraming 2017-2019
o Raadsinformatiebrief 15R.00473 inzake jaarstukken 2014 Ferm Werk
o Raadsinformatiebrief 15R.00509 inzake Rapportage Ferm Werk t/m Q2 2015
en Kwartaal in beeld gemeente Woerden Q2 2015
Commissie Welzijn 3 juni 2015:
o Bespreking van drie stukken waarvan het raadsvoorstel Declaratieregeling
als hamerstuk naar de raadsagenda wordt doorgezet en de twee
raadsinformatiebrieven als voldoende besproken worden beschouwd.
Raad van 23 april 2015:
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Een raadsbreed amendement inzake het vaststellen van een wijziging van de
zienswijze en financiële uitgangspunten Ferm Werk wordt unaniem
aangenomen door de raad (zie raadsbesluit bij betreffende vergadering;
agendapunt 10).
Commissie Welzijn 1 april 2015; bespreking van onder meer het raadsvoorstel
zienswijze DVO - begroting ferm werk 2015
o Wethouder Koster zegt toe om het verbeterplan in juni aan de raad te zenden
(vergadering 3 juni 2015 besproken).
o 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.
Raad van 19 februari 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.
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 raadsvoorstel 15R.00137 (zie
bespreekstuk 1 april 2015).
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 bijlage 5 van raadsvoorstel 15R.00137).

3. Vervolgprocedure
Aangepast raadsvoorstel 15R.00732 inzake Beleid Participatie, Werk & Inkomen 20162017 op basis van het advies van de commissie een hamer- of bespreekstuk in de
raadsvergadering van 28 januari 2016.
4. Bijzonderheden
De deelnemende raden, de colleges en de diverse organen (AB, DB) binnen Ferm Werk
staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Deze verhouding is geregeld in de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ferm Werk. Enkele relevante artikelen uit de GR
Ferm Werk zijn:
Artikel 5. Taken en bevoegdheden.
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Binnen het belang en de doelstelling zoals bepaald in het voorgaande artikel verricht de
uitvoeringsorganisatie Ferm Werk als basisdienstverlening de uitvoerende taken in het kader van
de aan de deelnemers opgedragen of in de toekomst op te dragen taken waaronder de Wet sociale
werkvoorziening, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De op
basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen ook onder de taken van
Ferm Werk.
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun bevoegdheden, zoals aan
hen toegekend in de in het voorgaande lid vermelde wetten en regelingen, volledig over aan de
betreffende bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Voordat het openbaar lichaam
Ferm Werk gebruik zal maken van de verordende bevoegdheden, zal zij om de zienswijzen van de
deelnemers vragen.
Onder deze overdracht is niet begrepen de beleidsmatige invulling van die taken uitgezonderd het
beleid dat direct op de uitvoering betrekking heeft.
Naast de in de voorgaande leden genoemde taken en bevoegdheden kunnen de betreffende
bestuursorganen van de deelnemers ieder voor zich besluiten de volgende taken als aanvullende
dienstverlening te laten uitvoeren door de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk op basis van onder
andere de genoemde wetten of nader te bepalen onderdelen daarvan:

Wet schuldsanering natuurlijke personen;


Gemeentelijke minimaregelingen;



Wet maatschappelijke ondersteuning;



Wet inburgering;



Taken rond huisvesting vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet;


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Met betrekking tot de taken en bevoegdheden zoals vermeld in leden 1 en 2 (basisdienstverlening)
worden door de deelnemers periodiek de beleidskaders, beleidsprioriteiten en financiële middelen
geformuleerd. Afgeleid hiervan worden door de afzonderlijke deelnemers in overleg met openbaar
lichaam Ferm Werk prestatieafspraken gemaakt, die neergelegd worden in
dienstverleningsovereenkomsten.
Met betrekking tot de aanvullende dienstverlening kunnen de deelnemers afzonderlijk besluiten de
daarbij behorende taken en bevoegdheden op- of over te dragen aan de betreffende
bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Over de eventuele aanvullende
dienstverlening -taken worden afzonderlijke afspraken gemaakt over de te leveren diensten,
prestaties en de financiering ervan. Deze worden neergelegd in dienstverleningsovereenkomsten.

Artikel 16. Aan de deelnemende gemeentebesturen.
1. Het algemeen bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk
aan de deelnemende colleges of raden de door ieder van deze bestuursorganen of door een of
meer van hun leden gevraagde inlichtingen.
2. Het algemeen bestuur geeft ongevraagd aan de raden en colleges van de deelnemers alle
informatie die voor een juiste beoordeling van het gevoerde beleid nodig is. Zij verstrekken hiertoe
in ieder geval viermaal per jaar informatie over de voortgang van de uitvoering van de taakstelling
zoals opgenomen in het strategisch plan en de op grond daarvan geformuleerde operationele
(jaar)doelstellingen. Tevens wordt daarbij inzicht verschaft in de kosten die gepaard gaan met de
realisatie van die doelstellingen.
3. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad en het college van de gemeente waarin hij
zitting heeft, alle inlichtingen die door die raad of dat college of een of meer leden daarvan worden
gevraagd.
4. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad en het college van de gemeente waarin hij zitting
heeft en aan een of meer leden daarvan verantwoording schuldig over het door hem in dat bestuur
gevoerde beleid.
5. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad van de gemeente die hem heeft aangewezen,
als zodanig worden ontslagen, indien hij niet meer het vertrouwen van die raad bezit.
Artikel 23. Begroting.
1. Het dagelijks bestuur stelt op basis van het operationeel beleidsplan jaarlijks vóór 1 april een
ontwerpbegroting op voor het volgende kalenderjaar en zendt deze terstond, voorzien van een
toelichting, aan de colleges en via deze aan de raden van de deelnemers.
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De deelnemers kunnen het dagelijks bestuur uiterlijk vóór 1 juni van hun zienswijze over de
ontwerpbegroting toesturen.
Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 juni, de ontwerpbegroting, de
opmerkingen van de deelnemers en zo nodig een nota van wijzigingen aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur stelt de begroting vóór 1 juli vast en zendt terstond afschriften aan de
deelnemers.
Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 15 juli aan gedeputeerde staten.

Artikel 25. Rekening en jaarverslag.
1. Het dagelijks bestuur legt over elk kalenderjaar verantwoording af over de inkomsten en de
uitgaven van het openbaar lichaam Ferm Werk onder overlegging van de daarop betrekking
hebbende bescheiden.
2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar de getrouwheid en
rechtmatigheid van de baten en lasten ingesteld door een daartoe overeenkomstig het bepaalde in
artikel 213, lid 2 Gemeentewet aangewezen accountant.
3. Het algemeen bestuur zendt de ontwerprekening en het concept jaarverslag vóór 1 april aan de
deelnemers.
4. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vóór 1 juli vast. De vaststelling van
de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken
onregelmatigheden. Het dagelijks bestuur doet van de vaststelling mededeling aan de deelnemers.
5. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk 15 juli de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan
gedeputeerde staten.
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