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Procesagenda PWI I Ferm Werk 2015 

Kennisnemen van: 

De procesagenda Participatie, Werk Ã Inkomen (PWI) I Ferm Werk zoals in deze Rib opgenomen en 
toegelicht. 

Inleiding: 

Sinds 1 januari 2014 is de uitvoering van het domein PWI belegd bij Ferm Werk. Zoals bekend is de relatie 
tussen Ferm Werk en de deelnemende gemeenten nog volop in ontwikkeling, alsmede de implementatie 
van de Participatiewet en de daaruit voortvloeiende (landelijke, regionale en lokale) regelgeving. De 
doorontwikkeling gaat gepaard met een groot aantal documenten (voorstellen, plannen, rapportages) die in 
verschillende gremia van Ferm Werk en de gemeenten aan de orde worden gesteld. Dat is logistiek gezien 
een behoorlijke opgave. 
In deze Rib met procesagenda wordt de raad geïnformeerd over wanneer hij de verschillende documenten 
kan verwachten. Omdat veel partijen zijn betrokken, is deze procesagenda niet in beton gegoten. Actuele 
ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn wijzigingen aan te brengen. Wij zullen de raad zo spoedig mogelijk 
informeren indien wijzigingen optreden. 

Kernboodschap: 

Onderstaande procesagenda is als volgt opgebouwd. Bovenin ziet u per vergadercyclus (april t/m 
december) welke gremia mogelijk betrokken zijn. In een aantal gevallen worden documenten opgesteld 
door Ferm Werk (bv. de formele kwartaalrapportages). In dat geval moeten achtereenvolgens Raad van 
Commissarissen, Dagelijks Bestuur en College de documenten accorderen, alvorens deze documenten 
naar de raad gestuurd kunnen worden. In andere gevallen zijn niet alle benoemde gremia betrokken. Bij het 
aangeven in welke commissie- en raadsvergadering bepaalde documenten kunnen worden besproken, is 
rekening gehouden met behandeling van de documenten in andere gremia. Zoals bekend leidt het aantal 
gremia dat akkoord moet gaan met een document en de aanlevertermijnen die daarbij gelden, tot de 
situatie dat bepaalde stukken pas na enige tijd in de raad aan de orde kunnen zijn. De procesagenda laat 
dat zien. Overigens zijn wij met Ferm Werk in gesprek over hoe doorlooptijden kunnen worden beperkt. Het 
rechtstreeks doorsturen van 'Kwartaal in beeld' is daarvan een eerste resultaat. 
De procesagenda zelf is twee maal opgenomen. Het bovenste blok geeft de planning ingedeeld naar 
'beleid', 'begroting', 'rapportages' en 'overig'. Zo is afzonderlijk te zien hoe de beleidscyclus, de 
begrotingscyclus en de rapportagecyclus is gepland waarbij de in geel aangeduide documenten worden 



geïnitieerd door de gemeente zelf en de in oranje aangeduide documenten door Ferm Werk. 
De verschillende items van het bovenste blok zijn daaronder nog eens herhaald, maar dan in 
chronologische volgorde zodat de planning van vergadercyclus tot vergadercyclus kan worden gevolgd. 
Ter verduidelijking: De Q4-rapportage I concept jaarrekening Ferm Werk 2014 wordt in eerste instantie door 
Ferm Werk opgesteld, deze behoeft het akkoord van RvC en DB. Daardoor kan de rapportage niet eerder 
worden aangeleverd dan voor de vergadering van de commissie Welzijn van 19 mei 2015. 

Procesagenda Participatie, W e r k S Inkomen 2015 

april mei jun i ju l i aug sept o kt nov dec 

Raad van Commissarissen Ferm Werk 03-feb 10-mrt 10-mrt 12-mei 09-jun 25-aug 13-okt 

Ambte l i j k overleg dee ln . Gemeenten 12-feb 19-mrt 19-mrt 21-mei 18-jun 03-sep 29-okt 

Dagelijks bestuur Ferm Werk 19-feb 26-mrt 26-mrt 28-mei 25-jun 10-sep 05-nov 

College B&W 10-mrt 28-apr 12-mei 16-jun 18-aug 22-sep 27-okt 17-nov 

Commissie Welzijn 01-apr 19-mei 03-jun 1-jul* 02-sep 08-okt 11-nov 02-dec 

Gemeenteraad 23-apr 28-mei 25-jun 9- ju l * 24-sep 05-nov 26-nov 16-dec 

Algemeen bestuur Ferm Werk 02-jul 02-jul 02-jul 
* reservedatum 

Beleid april mei jun i ju l i aug sept okt nov dec 

DVO 2015; kpi's en rapportage-i tems (zienswijze) 

Strategisch Beleidsplan PWI Woerden 2016-2019 nov-14 

Strategisch Beleidsplan Ferm Werk 2016-2019 febr 

Rapportage onderzoek armoedeval 

DVO 2016; kpi's en rapportage-i tems (zienswijze) 

Strategisch Beleidsplan PWI Woerden 2017-2020 

Begroting 
Begroting Ferm Werk 2015 (zienswijze) 

Concept meer jarenbegrot ing Ferm Werk 2016-2019 april 

Programmabegroting 2016 gemeente Woerden 

Begroting Ferm Werk 2016 (zienswijze) jan-16 

Rapportages 
Kwartaal in beeld Q l 

Kwartaal in beeld Q2 

Kwartaal in beeld Q3 

Q4 rapportage 1 (concept) jaarrekening Ferm Werk 2014 

Jaarrekening gemeente Woerden 2014 

Q l 2015 rapportage 

Q2 2015 rapportage o kt 

Bestuursrapportage gemeente Woerden 

Q3 2015 rapportage jan-16 

Overig 
Informat ieverstrekking nav onderzoek bedr i j fsvoer ing 

Informatieverstr . ontwikke l ing Utrechtse Werktafel 

Chronologisch april mei jun i ju l i aug sept okt nov dec 

Strategisch Beleidsplan PWI Woerden 2016-2019 nov-14 

Strategisch Beleidsplan Ferm Werk 2016-2019 feb 
Concept meer jarenbegrot ing Ferm Werk 2016-2019 apri l 

DVO 2015; kpi's en rapportage-items (zienswijze) 

Begroting Ferm Werk 2015 (zienswijze) 

Kwartaal in beeld Q l 

Q4 rapportage 1 (concept) jaarrekening Ferm Werk 2014 

Jaarrekening gemeente Woerden 2014 

Informat ieverstrekking nav onderzoek bedr i j fsvoer ing 

Q l 2015 rapportage 

Informatieverstr . ontwikke l ing Utrechtse Werktafe l 

Rapportage onderzoek armoedeval 

Kwartaal in beeld Q2 

Q2 2015 rapportage okt 

Bestuursrapportage gemeente Woerden 

Programmabegrot ing 2016gemeente Woerden 

DVO 2016; kpi's en rapportage-i tems (zienswijze) 

Kwartaal in beeld Q3 

Strategisch Beleidsplan PWI Woerden 2017-2020 

Q3 2015 rapportage jan-16 

Begroting Ferm Werk 2016 (zienswijze) jan-16 



Enkele specifieke opmerkingen: 
» Het strategisch beleidsplan PWI 2016-2019 van de gemeente stond in de planning (van Ferm Werk) 

voor november 2014. Het is niet gelukt om dit document op te stellen. Hetzelfde geldt voor het 
strategisch beleidsplan Ferm Werk 2016-2019 wat als consequentie heeft dat ook de 
meerjarenbegroting van Ferm Werk niet voor april ter kennisname aan de raad kan worden 
aangeboden. Als college hebben we Ferm Werk gesommeerd deze documenten in juni beschikbaar te 
hebben zodat de inhoud een rol kan spelen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2016, de 
DVO Ferm Werk 2016 en de begroting Ferm Werk 2016 

» De Q2 2015 rapportage zou volgens de planning van Ferm Werk pas in oktober in de raad aan de orde 
kunnen zijn. Wij vinden het noodzakelijk dat de inhoud daarvan kan worden meegenomen in de 
bestuursrapportage die in september aan de raad wordt aangeboden 

« Eveneens vanwege de gremia die achtereenvolgens naar documenten moeten kijken, staat in de 
planning van Ferm Werk dat de Q3 2015 rapportage en de begroting Ferm Werk 2016 niet eerder dan 
in januari 2016 in de raad kunnen worden besproken. Wij vinden dat onaanvaardbaar en zullen met 
Ferm Werk afspreken dat deze stukken uiterlijk in december 2015 beschikbaar zijn voor de raad. 

Vervolg: 

Zoals reeds opgemerkt zullen wijzigingen in deze planning zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad 
worden gebracht. 

Bijlagen: 

De secretaris 

drs. M.H.J 

De burgemeest 

V.J.HrMQlkenböer 


