Amendement Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk
De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 6 juni 2019, over agendapunt 9
'Raadsvoorstel Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk' (19R.00391).
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het concept raadsbesluit te wijzigen als volgt
(gewijzigde tekst vet gedrukt):


beslispunt 2
2. De raad is positief (..). Op het effectueren van deze samenwerking, waaronder het
samenwerken met en inschakelen van andere partners dringt de raad met grote kracht
aan. De raad wil hier echt concrete stappen en resultaten zien, te monitoren via de
kwartaalrapportages (kwartaal in beeld) van Ferm Werk.



beslispunt 3
3. De raad heeft geconstateerd dat de projecten die deze (..) verwerkt kan worden.



beslispunt 5
5. De raad verzoekt in de eerstvolgende kwartaalrapportage van Ferm Werk om een
nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten steeds intensiever en
langduriger worden.



beslispunt 6
6. 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 €
820.000 stijgt en dat de stijging naar 2023 € 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 met €
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.

Toelichting:
In beslispunt 2 van de concept zienswijze is zeer terecht gesteld dat de raad concrete
stappen en resultaten wil zien als het gaat om de aan Ferm Werk gevraagde wijze van
1

samenwerking met maatschappelijke partners. Het is goed om als raad de voortgang van dat
proces dan ook periodiek te monitoren. Ferm Werk kan hierover rapporteren in de al
bestaande kwartaalrapportages. Dat geldt ook voor de gevraagde nadere duiding in
beslispunt 5. De voorgestelde gewijzigde tekst beslispunt 6 spreekt voor zich. Het is dan
voor de Woerdense vertegenwoordigers in het AB duidelijk hoe de raad er in staat als het om
instemming met de begroting gaat.
CDA, Rumo van Aalst
D66, Birgitte van Hoesel
De Woerdense VVD, Simone Onrust
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem
Lijst van der Does, Jaap van der Does
ChristenUnie/SGP, Lia Noorthoek
Fractie Bakker, Reem Bakker
STERK Woerden, Rianne Vrolijk
Progressief Woerden, Coby Franken
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