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Agendapunt: 

Onderwerp: Zienswijze bij begroting Ferm Werk 2018 - 2021 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 18 april 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

De voorgestelde zienswijze bij de begroting Ferm Werk 2018-2021 vast te stellen en ter kennis te 
brengen van het dagelijks en algemeen bestuur van Ferm Werk. 

De zienswijze luidt: 

Zienswijze gemeenteraad Woerden bij begroting Ferm Werk 2018 

De raad van Woerden heeft de begroting Ferm Werk 2018 - 2021 ontvangen. De raden van de vier in 
Ferm Werk deelnemende gemeenten hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling Ferm 
Werk de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen alvorens het algemeen bestuur Ferm Werk 
de begroting vaststelt en indient bij de provincie. Het traject staat onder grote tijdsdruk, ook omdat 
nogal wat gremia bij het opstellen en vaststellen van de begroting zijn betrokken. 

Over het proces 

In verband met het voorgaande vindt de raad het een goede aanvulling dat dit jaar een kaderbrief is 
verschenen als opmaat voor deze begroting. In principe maakt een kaderbrief het mogelijk dat de 
raden van de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium een integrale discussie voeren over 
inhoudelijke beleidsuitgangspunten en financiële kaders. Helaas was de kaderbrief 2018 in dat licht 
nog niet optimaal. Om die reden heeft de raad in februari 2017 een motie aangenomen. Strekking 
van die motie was de vraag aan Ferm Werk aan te geven op welke wijze de groei van het bestand 
kon worden omgebogen. De motie was een oproep aan Ferm Werk met vernieuwende voorstellen te 
komen (inzet van instrumenten en middelen). De raad begrijpt dat nu is gekozen voor een 
beleidsarme begroting en dringt er op aan in een vervolgtraject alsnog aanvullend vernieuwend 
beleid te formuleren. 

Over de inhoud 

De raad heeft met belangstelling kennis genomen van de voorlopige resultaten van de screening van 
het Woerdens bestand. Uit de cijfers wordt duidelijk dat veel inwoners met een bijstandsuitkering een 
grote tot zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Verder blijkt dat daarbij meerdere factoren 
een rol spelen zoals leeftijd, uitkeringsduur en herkomst (beheersing van de Nederlandse taal). De 
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raad trekt daaruit de voorlopige conclusie dat de dienstverlening door Ferm Werk zich minder kan 
richten op directe bemiddeling (het aantal cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt is zeer 
gering geworden). Meer aandacht moet worden gegeven aan trajecten die cliënten rijp maken om 
bemiddeld te kunnen worden. Dat vraagt om een andere aanpak en om inzet van andere 
instrumenten. In die zin is het teleurstellend dat deze begroting beleidsarm is opgesteld. Wij dringen 
er op aan dat zo snel mogelijk initiatieven worden genomen om te komen tot een aanvullende 
aanpak. 

In de begroting (pag. 5 en verder) staat een aantal doelstellingen verwoord. De raad is verheugd te 
zien dat wordt ingezet op een toename van het gebruik van de Bbz-regeling. Het is belangrijk 
zelfstandig ondernemerschap te promoten om in het eigen inkomen te voorzien. 
De raad dringt er op aan nu ook ernst te maken met het creëren van garantiebanen en beschutte 
werkplekken. Uit de screening van het bestand blijkt dat mogelijk 20 inwoners hiervoor in aanmerking 
komen. Deze cliënten moeten zo snel mogelijk bij het UWV worden aangemeld om te worden 
opgenomen in het doelgroepregister en eventueel een advies nieuw beschut te krijgen. 

Over de begroting 

De begroting is een beleidsarme begroting. Desondanks neemt de gemeentelijke bijdrage grote 
geldstroom (cliëntgebonden kosten) toe metC 572.000,s en nemen de uitvoeringskosten toe metë 
747.000,3. De raad begrijpt dat sprake is van een groter en een meer 'bewerkelijk' bestand en dat 
dat meer kosten met zich meebrengt, maar vindt de toename in formatie fors. De toename aan 
uitvoeringskosten moet gepaard gaan met een hogere ambitie wat betreft toeleiding naar werk en 
bevordering van sociale activiteit. En zoals aangegeven ook wat betreft het realiseren van 
garantiebanen en beschutte werkplekken. 

Over het vervolg 

De raad is uiterst teleurgesteld in het dagelijks bestuur van Ferm Werk over het niet verwerken van 
de opdracht uit de motie "Kaderbrief Ferm Werk" in de begroting zoals unaniem aangenomen door 
de raad. Hiermee is de voorgestelde begroting van Ferm Werk niet acceptabel voor de gemeente 
Woerden. 

De raad verzoekt het bestuur van Ferm Werk dringend ervoor zorg te dragen dat, voor het 
vaststellen van de begroting 2018 van de gemeente Woerden, de raad zich uit kan spreken over een 
aangepaste begroting waarin de opvatting van de raad verwerkt is. En dus voor de Woerdense 
inwoners die ondersteuning nodig hebben van Ferm Werk concrete plannen beschikbaar zijn die 
antwoord geven op de in de motie gestelde vragen en invulling geven aan de uitgangspunten. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerdeņf n zijn 

openbare vergadering, gehouden op 30 mei 2017y 

De griffier De voorzitter^ 

O. Vliegenthart 


