
    

 

  

 

Woerden, 17 februari 2015 

Aan de voorzitter van de raad van Woerden 

Betreft: verzoek om interpellatie ex artikel 41 RvO 

Geachte voorzitter, 

De gemeenteraad van Woerden maakt zich grote zorgen over de GR Ferm Werk. Het 

afgelopen jaar (2014) was gekenmerkt als leerjaar voor deze organisatie, waardoor Woerden 

per 1 januari 2015, bij het ingaan van de participatiewet, klaar zou zijn voor de uitvoering van 

deze wet. Echter, per 13 februari ontving de raad een Rib (15r.00092) waarin een aantal 

majeure bestuurlijke knelpunten worden benoemd, die leiden tot het versnelde vertrek van 

de huidige directeur en de inzet per direct van een interim directeur. Dit is duidelijk niet de 

gewenste situatie die de raad voor dit moment voor ogen heeft voor Ferm Werk. Daarom het 

verzoek dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 19 februari 

2015. 

De ontstane situatie roept bij ons de volgende vragen aan het college op: 

1. In de Rib over Ferm Werk  wordt aangegeven dat er beleidsmatig verschillen bestaan 
tussen de aangesloten gemeenten en er discussie is over het bestuursmodel 
(governance). Deze zaken maken Ferm Werk bestuurlijk complex en zijn van invloed 
op de bedrijfs- en directievoering. Nu veranderen deze omstandigheden niet op korte 
termijn. Waarop is de verwachting van het college gebaseerd dat een interim-
directeur wel succesvol kan zijn in deze omstandigheden en wat zal er veranderen in 
de aanpak? Gezien de discussies in de Woerdense samenleving en in de raad het 
afgelopen jaar over Ferm Werk is de urgentie hoog. 
 

2. Welke stappen gaat het college nu nemen en met welke planning om de onder punt 1 
en 2 van de kernboodschap in de Rib (afstemming taakstelling Ferm Werk tussen 
gemeenten en governance verbeteren) genoemde knelpunten nu daadwerkelijk aan 
te pakken? Hoe gaat het college zorgen dat de cliënten van Ferm Werk niet de dupe 
worden van deze problemen? 

Hier willen wij  graag in de komende raadsvergadering met het college over beraadslagen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de fracties van CDA, CU/SGP, D66, Inwonersbelangen, Lijst van der Does, VVD, 
Progressief Woerden en STERK Woerden 

Marco Hollemans, Simon Brouwer, George Becht, Jan-Hubert van Rensen, Jaap van der 

Does, Stefan van Hameren, Jelle IJpma en Janet Buerman 


