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Onderwerp: Begrotingswijziging Ferm Werk 2019-2022 

De raad van de gemeen te W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 25 februari 2019 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

en de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 

b e s l u i t : 

de in het raadsvoorstel opgenomen zienswijze op de begrotingswijziging 2019-2022 van Ferm Werk 
vast te stellen, waarin wordt ingegaan op de volgende aandachtspunten: 

1. De raad ziet de meerwaarde van de investering in werkleerlijnen en de basis arbeidsmarkt en 
constateert dat deze ontwikkeling goed aansluit bij het coalitieakkoord van Woerden. 
Daarnaast is het zo dat zij ook ziet dat er kansen zijn om trajecten bij (lokale en regionale) 
partners in te kopen. De raad vraagt Ferm Werk om bij de keuze van het opzetten van 
werkleerlijnen waar mogelijk gebruik maken van bestaande lokale en regionale trajecten, en 
pas wanneer er geen alternatief is, deze zelf te ontwikkelen. De raad verwacht dat Ferm Werk 
en het college hierover intensief in gesprek blijven. 

2. De raad hecht veel waarde aan intensieve samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden 
Wijzer om de samenwerking tussen WMO en Participatie zo optimaal mogelijk te maken. 
Daarnaast willen de lokale werkgevers graag hun steentje bijdragen ten aanzien van deze 
doelgroep. De raad ziet dat de samenwerking goed is opgenomen in de toelichting op de 
begrotingswijziging, en ziet in de inhoudelijke kwartaalrapportages terug hoe en met wie deze 
samenwerkingen vorm krijgen. 

3. Het sociaal domein van Woerden gaat transformeren. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor 
de inzet van en samenwerking met Ferm Werk. De raad vraagt Ferm Werk hiermee rekening 
te houden, en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. 

4. Investering in de doelgroep zoals beschreven betekent een intensivering van de aandacht die 
er voor deze doelgroep is. De raad vindt het belangrijk dat deze investering ook door haar 
inwoners als een verbetering wordt ervaren, en ziet graag terug hoe de cliënttevredenheid 
zich ontwikkelt wanneer de uitwerking van de plannen plaatsvindt. De raad neemt aan dat 
Ferm Werk de cliënttevredenheid zelf meet, of laat meten. In 2019 werkt Ferm Werk de 
plannen voorde instrumenten uit, en in 2020 zijn deze instrumenten beschikbaar voor 
cliënten. Graag ziet de raad vanaf dat moment terug hoe de cliëntervaringen ten aanzien van 
deze instrumenten zicht ontwikkelen. 

5. De raad ziet dat de investering met name in tijdelijke personeelslasten plaatsvindt. 



Tegelijkertijd verwacht de raad dat meer inspanning gericht op deze doelgroep ook gevolgen 
kan hebben voor de structurele kosten die gepaard gaan met deze begeleiding. In het voorstel 
van de begrotingswijziging 2019-2022 geeft Ferm Werk aan dat men verwacht mogelijk ook 
voordelen te halen uit de samenwerking met zorgaanbieders waardoor efficiencyvoordelen 
per organisatie worden behaald. De raad verwacht dat deze kostenwijzigingen worden 
opgenomen in de conceptbegroting voor 2020. 

6. Daarnaast is de verwachting dat met de inzet van deze instrumenten de lijn instroom-
doorstroom-uitstroom meer vorm krijgt. De raad ziet voortgang van de ontwikkelingen van 
deze lijn graag terug in kwartaalrapportages in 2019. De raad ziet graag een voorstel 
tegemoet voor de rapportages van de projecten wanneer zij starten in 2020. De verwachting 
is dat inzet voor deze doelgroepen niet meteen uitstroom uit de uitkering oplevert, maar wel 
doorstroom, en de raad ziet dit graag terug in de rapportages zodra de projecten 
daadwerkelijk gaan starten. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn in ZIJ 

op 4 april 2019 

De voorzitter, 

openbare vergadering, gehouden op 4 april 2019 
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De griffier, De voorzitter, / y Z 

drs. M.J.W. Tobeas 
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