
 

    

 

Amendement aanscherping zienswijze 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel 15R.00493 d.d. 18 augustus 

2015 inzake Begroting 2016 Ferm Werk en meerjarenraming 2017 – 2019. 

Het huidige besluit: 

“Op basis van de aangeleverde begroting met toelichting een zienswijze vast te stellen met de volgende 

elementen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van Ferm Werk: 

1. De raad constateert een positieve ontwikkeling waar het gaat om het op elkaar afstemmen van de 

Ferm Werk begroting en de gemeentelijke begroting; 

2. De raad is positief over de wijze waarop deze begroting is gepresenteerd. De vorm van 

productbegroting (PxQ) geeft een adequaat inzicht in de verschillende kosten en opbrengsten; 

3. De raad begrijpt dat deze begroting is gebaseerd op aannames wat betreft de ontwikkeling van het 

bestand en de beschikbare rijksmiddelen maar dringt erop aan dat voor 1 januari 2016 een 

bijgestelde begroting wordt aangeleverd op basis van meer actuele gegevens; 

4. De raad heeft zorgen over de geschetste afname van het aantal WSW dienstverbanden en de 

daarmee gepaard gaande daling van de Netto Toegevoegde Waarde ter dekking van de 

uitvoeringskosten; 

5. In dat verband staat de raad kritisch ten aanzien van het opnemen van een (niet nader ingevulde) 

bezuinigingstaakstelling en het (nog) niet concreet verdisconteren van effecten van maatregelen in 

het kader van het Verbeterplan. De raad dringt er op aan beide elementen op korte termijn verder 

uit te werken; 

6. De raad verwacht dat dit financieel kader in het najaar van 2015 zal leiden tot het specificeren van 

gemeentelijk beleid op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen en de vertaling hiervan in de 

DVO 2016 tussen gemeente en Ferm Werk.” 

Wordt als volgt aangepast: 

In bovenstaande tekst worden de volgende beslispunten vervangen door de volgende tekst: 

“2. De raad is positief over de presentatie van de begroting in de vorm van een productbegroting. Wel 

constateert zij dat de huidige begroting voornamelijk financieel van aard is. Voor 2017 wenst zij een 

zogenaamde programmabegroting te ontvangen waarin naast geld ook kwalitatieve doelstellingen 

(overeenkomstig de vastgestelde prestatie indicatoren en ook gebruikt worden bij het “kwartaal in 

beeld”) en te bereiken effecten zijn beschreven. Daarnaast constateert zij dat niet voldaan wordt 

aan het Raadsbesluit 15R.00274 van 23 april 2015 waarbij de raad in de zienswijze op de begroting 

2015 de verwachting uitgesproken heeft dat de begroting van de grote geldstroom in de toekomst in 

3 scenario’s geraamd wordt: meest waarschijnlijke, negatief en positief. De raad spreekt haar 

teleurstelling uit over dit ontbreken van de scenario’s. Hij verwacht inzicht te krijgen in de kansen en 

bedreigingen en wat de effecten zijn (financieel, doelstellingen, enz.). En verwacht een format in de 

bijgestelde productbegroting 2016 Ferm Werk. 



4. De raad verwacht van Ferm Werk adequate maatregelen om de invloed van de afname van WSW 

dienstverbanden op de kleine geldstroom op te vangen. Daarnaast verwacht de raad van zowel het 

college als Ferm Werk meer ambitie, vertaald in concrete doelstellingen, om inwoners een eigen 

inkomen te laten verwerven. Dit vertaald zich in de meerjarenraming in een afnemende bijdrage van 

de gemeente Woerden aan zowel grote als kleine geldstroom.  

5. Kan vervallen. (Toelichting: Ferm Werk is verantwoordelijk voor een bedrijfsvoering die past binnen 

de financiële kaders. De raad wil in de reguliere kwartaal rapportages geïnformeerd worden over de 

voortgang zowel kwantitatief als kwalitatief) 

6. De raad verwacht in december 2015 de DVO 2016 te bespreken, die een afgeleide zal zijn van het 

gemeentelijk beleid op het gebied van participatie en werk & inkomen. De financiële mogelijkheden 

zijn een van de kaders waarbinnen de DVO wordt vormgegeven, waarbij Ferm Werk de ambitie 

moet hebben substantieel binnen de begrote gemeentelijke bijdrage te blijven. 

7. Het hogere ambitieniveau dat de raad verwacht van college en Ferm Werk t.a.v. uitstroom vertaalt 

zich o.a. in een nauwe samenwerking en actieve ondersteuning van het college t.a.v. 

werkgeversbenadering, maximale focus op social-return bij opdrachtverlening door de gemeente en 

inzet van middelen om eigen inkomensverwerving te bevorderen waarbij de risico’s voor 

werkgevers (belemmerende factor) worden beperkt, zoals via bijvoorbeeld detachering vanuit Ferm 

Werk. Ook verwacht de raad dat het college binnen het economische actieprogramma en 

initiatieven als Woerden Werkt nauw samenwerkt met Ferm Werk om deze initiatieven maximaal 

effect op de uitstroom te laten hebben.” 
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