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Onderwerp: Rekenkamer(vervolg)onderzoek naar de uitvoering van de Wet werk 
en bi jstand, tevens de oprichting van Ferm Werk 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 10 april 2014 van: 
- de Rekenkamercommissie Woerden 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Dat hij in staat wil zijn om te sturen, bijsturen en te controleren op de uitvoering van de 
Wet werk en bijstand (die naar verwachting per 1 januari 2015 wordt opgenomen in de 
Participatiewet). 

Hiertoe toetst de raad of in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ferm Werk: 
A. Voldoende informatie opgenomen is, die betrekking heeft op beleidsinhoudelijke resultaten 

en op de effectiviteit en het maatwerk van trajecten. 
Heel concreet: dat er informatie beschikbaar is over de effectiviteit van trajecten en 
voorzieningen gerelateerd aan bewegingen op de participatieladder', zodat 
daadwerkelijke evaluatie, analyse, sturing en bijsturing kan plaatsvinden. 

B. Niet alleen de focus op de financiële gezondheid van Ferm Werk komt te liggen. 
Dan ontstaat namelijk het risico dat de verdiencapaciteit van cliënten te gemakkelijk 
ingezet kan worden voor de bekostiging van de organisatie. Dat zou de schijn opwekken 
dat cliënten ten behoeve van de continuïteit van de organisatie Ferm Werk in de bijstand 
gehouden worden. Dat geeft voor cliënten en gemeente (hoogte uitkeringen) een 
ongewenst effect. 

C. Is opgenomen dat de gewenste informatie minimaal per kwartaal wordt verstrekt en 
proactief wordt gebruikt 

2. Dat hij zijn kaderstellende en controlerende rol wil versterken ten aanzien van de 
uitvoering van de Wet werk en bijstand. 

Hiertoe: 
A. Formuleert de raad concreet welke informatie hij nodig heeft om invulling te geven aan 

zijn kaderstellende en controlerende taak. 
B. Zal de raad in de tweede helft van 2014 een discussie voeren over de wijze waarop zij haar 

controlerende rol van verbonden partijen wil inrichten, met specifieke aandacht voor situaties waar 
verantwoordelijkheden van de raad zelf worden over gedragen. Waarbij nadrukkelijk aandacht zal 
zijn voor de vraag wat de voor- en nadelen zijn van een raadslid in het Algemeen Bestuur van een 
Gemeenschappelijke Regeling. 

1) De Participatie/adder is een meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre iemand, 
bijvoorbeeld een Wwb'er, meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal 
geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. 
2) Simpel gezegd is dit het verschil tussen het loon dat iemand verdient en de uitkering die hij/zij krijgt. Het 
verschil daartussen, in het geval dit positief uitvalt (dus als de persoon meer verdient dan de uitkering die 
hij/zij krijgt) kan ter dekking van de kosten van de uitvoerende organisatie gebruikt worden (Zie KHNW, p31) 
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3. Aan het college het volgende op te dragen: 

A. Te zorgen voor informatie-afspraken die op beleidsinhoudelijke resultaten en op de 
effectiviteit en het maatwerk van trajecten betrekking hebben. Het college maakt daartoe 
gedetailleerd duidelijk welke informatie daartoe noodzakelijk is en legt dit vast in de DVO. 
Daarbij zorgt hij er voor dat er informatie beschikbaar is over de effectiviteit van trajecten 
en voorzieningen gerelateerd aan bewegingen op de participatieladder, zodat 
daadwerkelijke evaluatie, analyse, sturing en bijsturing kan plaatsvinden. 

B. Te zorgen dat de focus niet alleen op de financiële gezondheid van Ferm Werk komt te 
liggen. Dan ontstaat het risico dat de verdiencapaciteit van cliënten te gemakkelijk 
ingezet kan worden voor de bekostiging van de organisatie. Dat zou de schijn opwekken 
dat cliënten ten behoeve van de continuïteit van de organisatie Ferm Werk in de bijstand 
gehouden worden. Dat geeft voor cliënten en gemeente (hoogte uitkeringen) een 
ongewenst effect. 

C. Te zorgen dat Ferm Werk maatwerk levert en gedifferentieerde informatie kan produceren 
en aan de gemeente Woerden levert. 

D. Afspraken in de DVO op te nemen die blinde vlekken en doublures in de werkprocessen 
voorkomen. 

E. De uitkomsten van de risicoanalyse van het college direct te verwerken in afspraken die 
opgenomen worden in de DVO. 

F. Een nulmeting op de bijstandspopulatie uit te voeren. 
G. Gebruik de gewenste informatie minimaal per kwartaal en meer proactief. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
ojperïöajje vergadering, gehouden op 28 mei 2014 

De voorzitte /De-öriffiör 


