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De r a a d

Zienswijze op de concept-begroting 2020 Ferm Werk

van d e gemeente Woerd en;

gelezen het voorstel d .d .

6 mei 2019

van:

- burgemeester en wethoud ers

gelet op het bepaald e in de Gemeentewet;

besluit:

in te stemmen met d e zienswijze op d e begroting 2020 van Ferm Werk:
1.
De raad van d e gemeente Woerd en heeft kennis genomen van d e begroting 2020 van Ferm
Werk en is primair van oord eel d at het een goed leesbaar stuk is, waarin d oelen, speerpunten
en benod igd e inspanningen goed zijn geformuleerd . De raad zou wel graag zien d at alle
doelstellingen zo SMART mogelijk word en opgesteld , zod at uit de rapportages klip en klaar kan
blijken of de realisatie op het juiste spoor zit.
2.
De raad is positief over d e wijze waarop het bestuur van Ferm Werk d e zienswijze op de

3.

4.

5.

kaderbrief heeft verwerkt. De raad ziet d aarin d e gevraagd e accentverschuiving terug: enerzijd s
de toenemende aand acht voor cliënten met een grote afstand tot d e arbeid smarkt en and erzijd s
de nood zaak om d aarbij, maar ook op d e and ere taken, beter en intensiever d an voorheen
samen te werken met maatschappelijke partners zoals werkgevers, re-integratiebed rijven,
onderwijsinstellingen en relevante verenigingen en stichtingen. Op het effectueren van d eze
samenwerking, waarond er het samenwerken met en inschakelen van and ere partners dringt d e
raad met grote kracht aan. De raad wil hier echt concrete stappen en resultaten zien, te
monitoren via d e kwartaalrapportages (kwartaal in beeld ) van Ferm Werk.
De raad heeft geconstateerd d at d e projecten d ie d eze koerswijziging voorbereid en
(basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerd ers)
nog niet in deze begroting verwerkt kond en word en. De raad stelt vast d at d e projectresultaten,
zowel de inhoud elijke aspecten als d e financiële vertaling ervan (per gemeente), eerst voor
expliciete besluitvorming aan d e d eelnemend e gemeenten moeten word en voorgelegd , voord at
deze in een begrotingswijziging 2020 en/of in de begroting van 2021 e.v. verwerkt kan worden.
De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeid smarkt en daarbinnen nieuw beschut
werk op aand ringen d at het hier gaat om zo volwaard ig mogelijke d ienstverband en en niet om
een vorm van d agbested ing. In dit verband vraagt d e raad zich ook af of de ambities ten
aanzien van d e garantiebanen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien d e prestaties in
het verleden. De raad d ringt d aarom aan op voortvarende aanpak om d e invulling van
garantiebanen en nieuw beschut te realiseren en daarbij ook actief samenwerking met het
(praktijk)onderwijs op te zoeken.
De raad verzoekt in de eerstvolgend e kwartaalrapportage van Ferm Werk om een nad ere
duiding van d e stelling d at werk- en participatietrajecten steed s intensiever en langd uriger
worden.

De raad leest in de begroting van Ferm Werk dat de gemeentelijke bijdrage voor de kleine
geldstroom in de begroting 2020 ten opzichte van de realisatie 2018 met C 820.000 stijgt en dat
de stijging naar 2023 f 1,3 miljoen is (ten opzichte van realisatie 2018). De gemeentelijke
bijdrage voor Woerden (grote en kleine geldstroom) stijgt in de begroting 2020 ten opzichte van
de realisatie 2018 m e t f 1,2 miljoen. Deze stijgingen gaan uit boven de stijging van het aantal
cliënten. Op dit moment heeft de raad geen sluitende onderbouwing van deze stijgingen in de
gemeentelijke bijdrage. De raad wil graag dat de begroting van Ferm Werk meer transparant is
en helder is over de beleidsredenen van deze stijgingen in de gemeentelijke bijdrage voor Ferm
Werk als geheel en specifiek voor de bijdrage van de gemeente Woerden. Alleen onder
voorbehoud van deze sluitende onderbouwing kan naar de mening van de raad het Algemeen
Bestuur (AB) de begroting 2020 van Ferm Werk vaststellen. Voor de begroting van 2021
verwacht de raad meer helderheid in de begroting en de gemeentelijke bijdrage waarbij de
ontwikkelingen ten opzichte van een realisatie, t.o.v. het kader toegelicht worden vanuit
beleidskeuzes en externe ontwikkelingen dan wel externe niet beïnvloedbare factoren, zoals
CAO loon- en prijsstijgingen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

drs. M.JA/V. Tobeas

6 juni 2019

De voorzitter,

kenboer

