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Onderwerp: Zienswijze Kaderbrief Ferm Werk 2019 - 2022 

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

gelezen het voorstel d.d. 16 januari 2018 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 : 

De door het college voorgestelde zienswijze vast te stellen en ter kennis te brengen van het dagelijks 
bestuur Ferm Werk 

De zienswijze luidt: 

De raad van de gemeente Woerden heeft kennis genomen van de Kaderbrief Ferm Werk 2019 — 
2022. De nu voorliggende kaderbrief is verbeterd ten opzichte van vorig jaar maar voldoet nog niet 
geheel aan onze verwachtingen. Daarvoor is de Kaderbrief nog te algemeen en bevat de Kaderbrief 
nog te weinig een aanduiding van de keuzes die de raad kan maken. 

De raad ziet een aantal positieve elementen in de Kaderbrief. Het is belangrijk dat Ferm Werk 
aangeeft optimaal te willen aansluiten bij de integrale lokale aanpak per gemeente. De raad van 
Woerden verwacht dat Ferm Werk nog meer dan voorheen samenwerkt binnen het sociaal domein 
en integraal onderdeel uitmaakt van de voorzieningen ten behoeve van inwoners in een kwetsbare 
positie. In dat verband dringen wij er op aan dat de relatie tussen Ferm Werk enerzijds en 
WoerdenWijzer, het Regionaal Bureau Leerplicht (RMC) en Schuldhulpverlening verder wordt 
versterkt. Graag zien wij in de conceptbegroting welke concrete activiteiten Ferm Werk op dit vlak 
gaat ondernemen. 

De raad ondersteunt de ambitie van Ferm Werk een daling van het bestand tot stand te brengen. 
Ondanks het feit dat het bestand steeds meer bestaat uit inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt is het een goede ambitie de uitstroom naar betaald werk te verhogen naar 20^0 van het 
bestand. Uit de Kaderbrief blijkt niet welke extra inspanningen Ferm Werk gaat leveren om deze 
doelstelling te behalen. Graag worden wij daarover geïnformeerd in het kader van de 
conceptbegroting Ferm Werk 2019. 

Zoals bekend hecht de raad van Woerden er aan dat ook inwoners met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt worden ondersteund in de richting van participatie en op termijn betaald werk. De raad 
wenst zich niet neer te leggen bij de aanname dat ondersteuning van deze inwoners nauwelijks zin 
heeft en dat de baten niet opwegen tegen de kosten. De Kaderbrief bevat een aantal elementen die 
betrekking hebben op deze ondersteuning. 



De raad heeft bij de behandeling van de Programmabegroting een motie aangenomen die het 
college opdraagt inzicht te geven in methodieken buiten Ferm Werk die effectief en efficiënt zijn om 
participatie te bevorderen en/of inwoners naar werk te begeleiden. De raad wil een discussie voeren 
over "doelstellingen en de rol van de overheid in relatie tot de beschikbare middelen en 
mogelijkheden". De motie geeft aan dat de raad de informatie uiterlijk maart 2018 wil krijgen. 

Vooruitlopend op die discussie gaan wij uit van de omschrijving in de Participatiewet. Daarin wordt 
de doelstelling van ondersteuning aangeduid. Deze moet bijdragen aan sociale activering: het 
verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 
arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie. Dit betekent 
dat de raad het belangrijk vindt dat het gehele bestand wordt ondersteund met het uiteindelijke doel 
een betaalde arbeidsplek. Het kan daarbij gaan om een vorm van aangepaste arbeid, bijvoorbeeld 
beschut werk en/of werk met loonkostensubsidie of (tijdelijk) om vrijwilligerswerk. De ambitie van de 
raad op dit punt is fors en de raad vindt dat waar zinvol ook andere instrumenten dan die Ferm Werk 
hanteert, moeten worden ingezet. Dit is ook de achtergrond van de discussie die de raad wil voeren 
over participatie. 

In vergelijking met het voorgaande is het positief dat Ferm Werk onderzoekt hoe het schot tussen 
WMO en Participatiewet kan worden geslecht door de samenwerking met zorginstellingen op te 
zoeken. En daarbij gebruik te maken van de experimenteerruimte die de Wet biedt. Het streven dient 
te zijn echt maatwerk te bieden gericht op de individuele inwoner. De raad heeft de indruk dat de weg 
daarnaar toe nog lang en moeilijk is en mist in de Kaderbrief concrete aanzetten daartoe. De raad wil 
graag vernemen welke expertise Ferm Werk zelf inzet ten behoeve van deze groep inwoners en met 
welke partners op welke terreinen wordt samengewerkt. 

Jammer is het dat er in de Kaderbrief geen relatie is gelegd tussen inzet van (nieuwe) instrumenten 
en de inzet van financiële middelen. In de Kaderbrief is nu alleen opgenomen het financiële plaatje 
bij continuering van het huidige beleid. Daarbij is het overigens niet duidelijk of Ferm Werk rekening 
heeft gehouden met de keuze voor scenario 2 bij het vaststellen van de Programmabegroting 2018. 
De in scenario 2 opgenomen besparingen gelden ook voor 2019 en verder. De raad heeft daarom op 
voorhand grote moeite met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan uitvoeringskosten terwijl 
de omvang van het bestand afneemt. Op zijn minst moet worden aangegeven waar die extra kosten 
vandaan komen en op welke wijze die binnen de perken worden gehouden. 

Samenvattend is de raad van mening dat de Kaderbrief Ferm Werk 2019 - 2022 een aantal positieve 
elementen bevat die verder moeten worden uitgewerkt. De raad verwacht dat die uitwerking 
plaatsvindt in de concept begroting Ferm Werk 2019 - 2022 en dat daarbij wordt aangegeven wat de 
inhoudelijke en financiële consequenties zijn van bepaalde keuzes. 

Concreet gaat het daarbij om 
» op welke wijze wordt de samenwerking tussen Ferm Werk en het lokale sociaal domein versterkt 

en welke inzet van Ferm Werk is daarmee gemoeid? 
» wat zijn concrete gedachten over voorzieningen op het snijvlak van WMO en Participatiewet? 
« welke expertise wordt ingezet ten behoeve van de groep inwoners met een moeilijk te 

overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt en met welk partners wordt daarbij samengewerkt? 
» welke keuzes kan de raad maken wat betreft al dan niet intensiveren van het beleid en welke 

financiële consequenties zijn daarmee gemoeid? Op welke wijze kunnen de uitvoeringskosten 
beperkt worden overeenkomstig scenario 2. 

openbare vergadering, gehouden op 22 februari 

De griffier De voorzitter 

drs. Tobeas V.J.H 


