
 

 

 

 

Motie ‘Kaderbrief FermWerk’ 

 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 23 februari 2017, 

 

Constaterende dat: 

- De kaderbrief een nieuw element is in de P&C cyclus van FermWerk. 

- Deze kaderbrief op dit moment alleen inzicht geeft in een aantal relevante 

ontwikkelingen en tendensen (groei van aantal bijstandsuitkeringen en de 

gevolgen daarop voor de grote en kleine geldstroom binnen FermWerk). 

- Zowel college als raad daarmee constateert dat de inhoud van deze kaderbrief 

nogal algemeen is en relevante onderwerpen onderbelicht laat. 

 

Overwegende dat: 

- De raad  van mening is dat er op basis van uitgebreidere informatie een meer 

inhoudelijke discussie met elkaar gevoerd moet worden over de keuzes en inzet van 

middelen voordat zij spreekt over de begroting 2018 van FermWerk en een 

zienswijze daarop gaat vaststellen. 

- Tijdens de commissievergadering Welzijn van 8 februari jongstleden naar voren 

kwam dat de raad in ieder geval antwoord wil hebben op de volgende vragen en 

uitgangspunten:  

 Met de inzet van welke instrumenten, samenwerkingsvormen en financiële 

middelen is de organisatie FermWerk in staat de verwachte groei van het aantal 

bijstandsuitkeringen in 2018 en de daarmee gepaard gaande stijging van kosten 

maximaal te keren? 

Kortom, welke aanzet tot een plan van aanpak vinden wij terug in de begroting 

2018? 

 Bestaande kaders (zoals ‘iedereen doet mee’ en ‘maatwerk’) en 

resultaatsafspraken zijn daarbij de uitgangssituatie. 

 

Verzoekt het college om: 

Het verzoek bij FermWerk neer te leggen om zorg te dragen voor de volgende 

punten: 

 Bovengenoemde vragen en uitganspunten worden expliciet meegenomen in de 

begroting 2018 van FermWerk. 

 Voordat de raad gaat spreken over de begroting 2018 van FermWerk en daar een 

zienswijze op gaat vaststellen, de raad te voorzien van inhoudelijke informatie die 

de raad in staat stelt om op de genoemde vragen en uitgangspunten een 

volwaardig debat te voeren en besluiten te nemen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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