
 

Amendement Zienswijze begroting Ferm Werk 2019 - 2022 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Zienswijze bij 

begroting Ferm Werk 2019 - 2022 (18R.00311): 

De raad besluit 

Het ontwerpbesluit op de punten 3, 4 en 5 te wijzigen: 

3 Als het aantal uitkeringen levensonderhoud daadwerkelijk significant daalt (> 10%) 
realiseert de raad zich dat een heroriëntatie op de aandachtsgebieden van Ferm 
Werk noodzakelijk is.  

4 Het is de raad duidelijk dat het tot op heden onvoldoende lukt de gecreëerde 
beschutte werkplekken en garantiebanen te vullen. Aangezien de raad tot nu toe niet 
in de positie is gebracht zich een goed beeld te vormen van adequate instrumenten is 
de voorgestelde oplossing (actief op zoek gaan naar inwoners die hiervoor in 
aanmerking komen) te vroeg en roept de raad Ferm Werk op terughoudend te zijn 
met eigen activiteiten op dit gebied tot effectiviteit van methodieken duidelijk zijn en 
de juiste kaders gesteld kunnen worden. 

5 Ferm Werk geeft aan meer samen te willen werken met derden (social firms) om haar 
cliënten te laten participeren. De raad roept op om hierbij allereerst aan te sluiten bij 
bestaande partijen die reeds beschikken over netwerk, activiteiten en 
businessmodellen. 

 

Toelichting 

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2018 is een motie aangenomen met 

de opdracht de raad te voorzien van informatie over effectieve en efficiënte methodieken om 

inwoners te laten participeren en/of aan het werk te krijgen. Op basis hiervan kan de raad 

duidelijke kaders stellen voor het participatiebeleid in Woerden. 

De opzet was deze informatie in maart 2018 beschikbaar te hebben, zodat in april een 

nieuwe raad hierover een kaderstellende discussie met elkaar kon hebben. Resulterend in 

duidelijk beleid, daarmee kaderscheppend voor Ferm Werk. 

Omdat de benodigde informatie daarvoor niet is aangeleverd, de discussie niet is gevoerd en 

daarmee de kaders niet zijn gesteld is het voor de raad niet mogelijk op dit moment 

uitspraken te doen op punt 3, 4 en 5 waarbij het gaat om een heroriëntatie op functie en rol 

van Ferm Werk. 

Voor wat betreft het actief zoeken naar inwoners voor beschut werk/garantiebanen is de 

vraag of deze taak bij Ferm Werk moet liggen of dat een meer integrale aanpak wenselijk is. 
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