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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl
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. De
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan
naar de griffie te verwijzen.

Raadsvoorstel (16R.00664) vaststellen zienswijze wijziging
verordeningen Participatie, Werk en Inkomen
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het indienen van een zienswijze op de
wijziging van verordeningen Participatie, Werk en Inkomen. Na het indienen van de zienswijzen door
de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur van Ferm Werk een besluit nemen over
aanpassing van de verordeningen.
Het betreft een wijziging van de volgende verordeningen:
 Verordening Declaratieregeling
 Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 Afstemmingsverordening
 Participatieverordening 2017
 Verordening Cliëntenparticipatie
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
18 december
2013
raadsvergadering

Raadsvoorstel (13R.00318) inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningsschap De Sluis in de Gemeenschappelijke
Regeling Ferm Werk
De raad stemt in met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en besluit
daarmee tevens tot overdracht van verordenende bevoegdheden.

6 november 2014
raadsvergadering

Raadsvoorstel (14R.00398) verordeningen Sociaal Domein
De raad besluit (zie raadsbesluit voor tekst verordeningen):
1. Het vaststellen van de verordening WMO 2015 en het intrekken van de
verordening Wmo gemeente Woerden 2012 per 1-1-2015.
2. Het vaststellen van de verordening Jeugdhulp.
3. Het vaststellen van de zienswijze ten aanzien van de verordeningen
Participatiewet zoals opgesteld door het DB van Ferm Werk zoals verwoord
onder argument 3.
Verschillende amendementen en moties worden aanvaard door de raad met
betrekking tot de kaders en de monitoring.

25 juni 2015
raadsvergadering

Raadsvoorstel (15R.00261) zienswijze verordening Declaratieregeling
De raad besluit naar aanleiding van het voorstel van het dagelijks bestuur Ferm
Werk om de verordening Declaratieregeling te wijzigen, als zienswijze vast te
stellen dat de raad zich kan vinden in het wijzigen van de betreffende verordening
zodat bij de inkomenstoets geen rekening wordt gehouden met de
kostendelersnorm zoals genoemd in artikel 22A van de Participatiewet. De raad
onderschrijft de argumenten zoals die staan vermeld in het voorstel van het
dagelijks bestuur Ferm Werk, te weten:
 Inkomensondersteuning is gebaat bij een zo eenvoudig mogelijke
uitvoering
 Toepassing van de kostendelersnorm sluit inwoners uit die eerder wel zijn
toegelaten
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26 november
2015
raadsvergadering

Toepassing van de kostendelersnorm creëert (vanwege overgangsrecht)
rechtsongelijkheid in de eerste helft van 2015

Raadsvoorstel (15R.00643) wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm
Werk
De raad besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm
Werk conform het voorliggende concept wijzigingsbesluit
2. Te besluiten om de volgende aanvullende dienstverlening door Ferm Werk te
laten verrichten:
 Wet Inburgering
 Declaratieregeling maatschappelijk participatie voor minima
 Uitvoerende taken rond huisvesting van vergunninghouders in het
kader van de Huisvestingswet
3. Het algemeen bestuur van Ferm Werk in kennis te stellen van de besluiten
van het college en de raad als bedoeld in de voorgaande beslispunten.
Uit het raadsvoorstel:
“De invloed van de deelnemende gemeenten op het beleid en de uitvoering is
gegarandeerd door:
 het gegeven dat de GR bepaalt dat de colleges en raden van de
deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Ferm
Werk
 de bepaling in de GR dat jaarlijks door het college met Ferm Werk
resultaatafspraken worden gemaakt die zijn gebaseerd op de
doelstellingen die de gemeente heeft op het terrein van Werk Ã Inkomen.
De raad stelt het beleid vast en heeft daarmee invloed op de
resultaatafspraken
 de vertaling van de hiervoor genoemde resultaatafspraken in de begroting
van Ferm Werk. Ten aanzien van die begroting wordt de raad in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen terwijl de inzet van
gemeentelijke middelen behoort tot het budgetrecht van de raad
 de rapportages die periodiek door Ferm Werk worden opgesteld
overeenkomstig de onderlinge afstemming van de P&C cyclussen van
gemeente en Ferm Werk. Hierdoor zijn college en raad sneller en beter
op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen zij (via ambtelijke weg)
daarop sneller reageren.”

3. Vervolgprocedure
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 24 november 2016.

4. Bijzonderheden
De basis voor de verordenende bevoegdheid van Ferm Werk is artikel 5 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling:
“De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers dragen hun
bevoegdheden met betrekking tot de wetten en regelingen die behoren tot de
basisdienstverlening volledig over aan de betreffende bestuursorganen van het openbaar
lichaam Ferm Werk. Het openbaar lichaam Ferm Werk zorgt daarbij voor afstemming met de
deelnemers alvorens beleid vast te stellen. Alvorens gebruik te maken van zijn verordenende
bevoegdheden stelt het openbaar lichaam Ferm Werk de raden en colleges van de
deelnemers in de gelegenheid om hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit
kenbaar te maken tenzij het dagelijks bestuur oordeelt dat dit uitsluitend een wijziging van
technische of redactionele aard betreft.”
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