
      
 

   
 
 
Amendement zienswijze Ferm Werk 
 
Ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij raadsvoorstel 
(14R.00203) inzake zienswijze met betrekking tot de DVO 2014 Ferm Werk, de Gewijzigde 
Begroting 2014 Ferm Werk en de Begroting 2015 - 2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk: 
 
De raad besluit het huidige besluit te schrappen en te vervangen door: 
 
1. Het college de opdracht te geven de voorgelegde zienswijze zodanig aan te passen of te 
herschrijven, dat de navolgende kernpunten in de zienswijze tot uitdrukking komen: 

 De raad is van mening dat 2014 moet worden gezien als een verbeterjaar voor 
de wijze van samenwerking tussen Woerden en Ferm Werk en een leerjaar in de 
richting van de invoering van de Participatiewet;  

 De raad constateert dat met eerder door de raad gemaakte opmerkingen deels, 
maar nog onvoldoende rekening is gehouden bij het opstellen van de DVO 2014. 
De aanbevelingen van het recente rekenkamerrapport, de wijze van 
samenwerken met WoerdenWijzer en een sterkere focus op resultaatgerichtheid 
zijn voorbeelden van eerder gestelde kaders die in de DVO 2015 beter moeten 
verwerkt; 

 De raad accepteert de beperking (ten opzichte van 2013) van de inzet van 'eigen 
middelen' waardoor een budget ontstaat dat naar eigen goeddunken kan worden 
ingezet ten behoeve van participatie; 

 Het opnemen in de begroting Ferm Werk 2014 van € 650.000 = ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering vindt de raad opportuun met dien verstande dat de totale 
bijdrage van de gemeente Woerden ten opzichte van 2013 niet toeneemt; 

 De raad heeft kennisgenomen van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-
2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk.  Voor de raad is van belang dat de 
meerjarenbegroting laat zien hoe wordt toegewerkt naar een meer gezonde 
financiële basis. De raad gaat er vanuit dat deze begroting wijzigingen zal 
ondergaan i.v.m. verdere ontwikkeling van landelijke wetgeving en budgetten. 
Het is belangrijk om in het meerjarenperspectief meer concrete verwachtingen op 
te nemen over de ontwikkeling van relevante factoren (zoals werkloosheid);  

 De raad vraagt om een versnelling van de rapportages vanuit Ferm Werk naar de 
raad zodat verdere besluitvorming in het sociale domein kan plaats vinden op 
basis van de meest recente informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
rapportage binnen een maand na afloop van een kwartaal wordt verstrekt. 
Rapportage over het vierde kwartaal 2014 wordt half februari 2015 verstrekt en 
het eerst kwartaal van 2015 wordt eind april 2015 verstrekt; 



 De raad vraagt voor wat betreft het proces richting DVO en begroting 2015 
duidelijke informatie over mogelijke beleidskeuzes, verschillen tussen 
deelnemende gemeenten en de financiële gevolgen daarvan; 

 De raad vraagt nadere uitwerking van de inspanningen van Ferm Werk en het 
college richting werkgevers en de ketensamenwerking met o.a. Welzijn Woerden, 
Woerden Werkt en UWV. 
 

2. De raad besluit tot de volgende toevoegingen aan de zienswijze:  
a. Een toevoeging conform motie 18 december 2013 t.a.v. cliëntenparticipatie over te 
nemen:  De raad is van mening dat sterke cliëntenparticipatie een positieve invloed 
heeft op de verdere ontwikkeling van Ferm Werk. 
b. Een toevoeging in de tekst m.b.t. PGB/PVB: De raad acht het opportuun om te 
vermelden dat Woerden werkt aan een brede inzet van PGB/PVB, waarbij ook 
gekeken wordt naar de inzet hiervan bij de uitvoering van de participatiewet bij het 
alles-in-een pakket. 

 
 
3. Het college de opdracht te geven deze aangepaste of herschreven zienswijze onder de 
aandacht van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk te brengen. 

 
4. Verzoekt het college:  

 Vóór 1 oktober 2014 een beschrijving naar de raad te sturen van de werkwijze 
van Ferm Werk rond de toegang en de samenhang daarin met Woerden Wijzer. 

 Vóór 27 augustus 2014 de raad inzicht te geven in de omvang van dit budget en 
het bestedingsplan van de additionele participatiemiddelen, zodat dit desgewenst 
in de vergadering van de commissie Welzijn van 10 september 2014 kan worden 
geagendeerd.  

 Vóór 27 augustus 2014 de raad een beleidsvisie op het domein van de 
participatiewet aan de raad voor te leggen, zodat dit desgewenst in de 
vergadering van de commissie Welzijn van 10 september kan worden 
geagendeerd. 
 

 
Van Hameren, VVD 
Becht, D66 
Buerman, STERK Woerden 
Brouwer, CU/SGP 
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Hollemans, CDA 
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