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Onderwerp: Zienswijze begroting Ferm Werk 2017 en meerjarenraming Ferm Werk 2018 - 2020 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 26 april 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, 

de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk 

b e s l u i t : 

1. Kennis nemen van de door het dagelijks bestuur Ferm Werk opgestelde begroting 2017 en 
meerjarenraming 2018-2020. 

2. De in dit voorstel en in het concept raadsbesluit opgenomen zienswijze vast te stellen. 
3. Deze zienswijze ter kennis te stellen van het algemeen bestuur Ferm Werk. 

De zienswijze luidt: 
De raad heeft met belangstelling kennis genomen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 
2018 - 2020. De raad spreekt zijn waardering uit voor de aangeleverde stukken en over het moment 
waarop de raad over de stukken kan beschikken. De begroting bevat een heldere toelichting als 
onderbouwing van de cijfers. Daarbij wensen we de volgende opmerkingen te plaatsen: 

Ferm Werk gaat wat betreft het aantal bijstandsuitkeringen van een groei van 20Zo. Dit is 
overeenkomstig de historische trend en de raming van het CBS. Ook wordt uitgegaan van 
handhaving van een uitstroompercentage naar werk van 150Zo. Met de aantrekkende 
economie bestaat naar de mening van de raad de mogelijkheid de ambitie wat scherper te 
stellen. Wij dringen er op aan dat in de resultaatafspraken 2017 een wat hoger 
uitstroompercentage wordt opgenomen (en overeenkomstig een lagere groei van het 
bestand) 

De raad blijft zich zorgen maken over de terugloop van het aantal WSW-ers en de opvang 
van de vermindering aan inkomsten die daarvan het gevolg is. Zichtbaar is dat Ferm Werk 
inmiddels besparingen heeft gerealiseerd op de uitvoeringskosten terwijl ook de verkoop van 
de kringloopwinkels een positief effect heeft. Daarnaast gaat Ferm Werk uit van een gunstige 
ontwikkeling wat de betreft eigen inkomsten (NTW) ter dekking van de uitvoeringskosten. De 
raad zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgens aan de hand van de kwartaalrapportages 

De raad ziet dat relatief hoge kosten zijn gemoeid met het inzetten van beschutte 
werkplekken (beschut nieuw), garantiebanen en detabanen. De raad is benieuwd naar de 
aangekondigde nader analyse van kosten en baten en wenst de resultaten tijdig te 
ontvangen om deze mee te nemen bij het bespreken van de resultaatafspraken Ferm Werk 
2017 in het najaar 



De raad heeft kennis genomen van de extra kosten die worden begroot als gevolg van de 
versnelde huisvesting van vergunninghouders en het vooralsnog ontbreken van afdoende 
dekking daarvoor. De raad realiseert zich dat nog grote onzekerheden bestaan: 
- het is onbekend wat de precieze omvang en de samenstelling is van de groep 
statushouders, zodat ook onbekend is wat de effecten zullen zijn op de voorzieningen. 
- het is onzeker hoe hoog de vergoeding van het Rijk zal zijn. 
Dat neemt niet weg dat Ferm Werk wordt gevraagd om voorbereidingen te treffen. Niet 
alleen wat betreft het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteuning maar ook wat 
betreft het 'arbeidsfiť maken van deze nieuwe inwoners en het bemiddelen van hen naar 
betaald werk. 

De raad dringt er op aan dat Ferm Werk een aangepaste begroting opmaakt zodra de 
aantallen (en het beroep dat wordt gedaan op de verschillende voorzieningen) bekend zijn. 
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