
 

M05 Motie Participatie en Ferm Werk  

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 2 november 2017, gehoord de 

beraadslagingen over de Programmabegroting 2018,  

Constaterende dat:  

1. Ferm Werk de exclusieve uitvoeringsorganisatie is voor participatie, werk en inkomen 

van de gemeente Woerden; 

2. Ferm Werk voor de uitvoering van haar taken jaarlijks meer budget nodig heeft; 

3. De door de raad gestelde kaders voor de uitvoering van Participatiewet niet 

toegepast worden door Ferm Werk;  

4. De uitgangspunten van de voormalige Sluijs-groep en de uitgangspunten van Ferm 

Werk die bij de start geformuleerd zijn, in de loop van de tijd gewijzigd zijn; 

Overwegende dat: 

1. De sociale werkvoorziening fors gewijzigd is; 

2. Voor de raad een efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet zeer 

belangrijk is, inwoners niet buiten de boot mogen vallen; 

3. De inwoners die op een voorziening van de gemeente zijn aangewezen centraal 

staan en dat zij gebaat zijn bij duidelijke besluitvorming. 

Draagt het college op:  

1. Methodieken buiten Ferm Werk, die effectief en efficiënt zijn om inwoners met behulp 

van maatwerk te laten participeren of aan het werk te krijgen, duidelijk in kaart te 

brengen; 

2. Deze mogelijkheden en de huidige resultaten van de uitvoering van de 

Participatiewet in Woerden aan te bieden aan de raad. Zodat de nieuwe raad het 

debat over doelstellingen en de rol van de overheid goed kan voeren in relatie tot de 

beschikbare middelen en mogelijkheden; Hoe willen we in Woerden mensen laten 

participeren binnen de mogelijkheden die de wet en de middelen ons bieden? Om 

daarna een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke wijzigingen; 

3. Daartoe uiterlijk maart 2018 de resultaten aan de (nieuwe) raad voor te leggen.  

En gaat over tot de orde van dag.  

CU-SGP Woerden, Simon Brouwer 

VVD Woerden, Stefan van Hameren 

D66 Woerden, George Becht 

CDA Woerden, Marco Hollemans 

STERK Woerden, Wout den Boer 

Progressief Woerden, Jelle IJpma 

 

 

Toelichting: 

Zie bijlage voor financiële resultaten Ferm Werk over de afgelopen jaren.  



 

2014 2015 2016 2017

Kosten Ferm Werk realisatie realisatie realisatie prognose obv Q3

GROTE GELDSTROOM

uitkeringen levensonderhoud / minimaregelingen 8.343.569      8.146.549      8.685.126      9.632.320      2017 incl regeling TMZ

rijksbijdrage 6.760.289      6.804.912      7.121.607      7.675.307      2017 incl vangnetregeling

gemeentelijke bijdrage 1.583.280      1.341.637      1.563.519      1.957.013      

sociale werkvoorziening 7.265.100      7.216.526      6.920.811      6.563.896      

rijksbijdrage 6.809.712      6.490.979      6.238.389      5.854.559      

gemeentelijke bijdrage 455.388          725.547          682.422          709.337          

paricipatie 130.064          90.244            163.128          406.200          2017 invoering detabanen

rijksbijdrage en markt -                   -                   54.608            261.200          

gemeentelijke bijdrage 130.064          90.244            108.520          145.000          

Totaal gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2.168.732      2.157.428      2.354.461      2.811.350      

gemeentelijke bijdrage begroot 1.716.000      2.200.006      2.740.199      2.740.199      

OVERSCHRIJDING 452.732          42.578-            385.738-          71.151            

KLEINE GELDSTROOM

aanvragen levensonderhoud en minimabeleid 1.689.526      1.908.763      1.710.278      

gemeentelijke bijdrage 1.689.526      1.908.763      1.710.278      

sociale werkvoorziening 2.628.895      3.039.400      3.101.024      

markt (NTW) 2.211.513      2.750.019      3.128.120      

gemeentelijke bijdrage 417.382          289.381          27.096-            2014 en 2015 eenmalige kosten

verlies/verkoop kringloopwinkels

participatie 1.184.875      1.200.500      1.153.513      

markt (NTW) 64.659            103.531          53.047            

gemeentelijke bijdrage 1.120.216      1.096.969      1.100.466      

Totaal gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 3.227.124      3.295.113      2.783.648      3.127.000      

gemeentelijke bijdrage begroot 2.637.000      3.465.003      3.075.217      3.013.000      

OVERSCHRIJDING 590.124          169.890-          291.569-          114.000          

Totaal gemeentelijke bijdrage 5.395.856      5.452.541      5.138.109      5.938.350      

gemeentelijke bijdrage begroot 4.353.000      5.665.009      5.815.416      5.753.199      

OVERSCHRIJDING 1.042.856      212.468-          677.307-          185.151          

Aantal uitkeringen 502                  506 547 626


