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Onderwerp:
zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk
Samenvatting:
Wij nodigen de raad uit een zienswijze op de conceptbegroting 2020 van Ferm Werk te formuleren.
De voorgestelde zienswijze is overwegend positief t.a.v. de ingediende begroting, maar plaatst een
aantal belangrijke inhoudelijke, financiële en procedurele kanttekeningen.
Gevraagd besluit:
De raad besluit in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van Ferm Werk:
1. De raad van de gemeente Woerden heeft kennis genomen van de begroting 2020 van Ferm
Werk en is primair van oordeel dat het een goed leesbaar stuk is, waarin doelen, speerpunten
en benodigde inspanningen goed zijn geformuleerd. De raad zou wel graag zien dat alle
doelstellingen zo SMART mogelijk worden opgesteld, zodat uit de rapportages klip en klaar
kan blijken of de realisatie op het juiste spoor zit..
2. De raad is positief over de wijze waarop het bestuur van Ferm Werk de zienswijze op de
kaderbrief heeft verwerkt. De raad ziet daarin de gevraagde accentverschuiving terug:
enerzijds de toenemende aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
en anderzijds de noodzaak om daarbij, maar ook op de andere taken, beter en intensiever
dan voorheen samen te werken met maatschappelijke partners zoals werkgevers, reintegratiebedrijven, onderwijsinstellingen en relevante verenigingen en stichtingen. 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.
3. De raad heeft er begrip voor dat de projecten die deze koerswijziging voorbereiden
(basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerders)
nog niet in deze begroting verwerkt konden worden. De raad stelt vast dat de
projectresultaten, zowel de inhoudelijke aspecten als de financiële vertaling ervan (per
gemeente), eerst voor expliciete besluitvorming aan de deelnemende gemeenten moeten
worden voorgelegd, voordat deze in een begrotingswijziging 2020 en/of in de begroting van
2021 e.v. verwerkt kan worden.
4. De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeidsmarkt en daarbinnen nieuw beschut
werk op aandringen dat het hier gaat om zo volwaardig mogelijke dienstverbanden en niet om
een vorm van dagbesteding. In dit verband vraagt de raad zich ook af of de ambities ten
aanzien van de garantiebanen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien de prestaties in
het verleden.
5. De raad verzoekt om een nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten
steeds intensiever en langduriger worden.
6. De raad is verrast over de begrote stijging van de gemeentelijke bijdrage, die, vergeleken met
de realisatiecijfers 2018, ruim € 1,3 miljoen bedraagt. Ook de meerjarenbegroting laat een
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stijging van de lasten zien die uitgaat boven de stijging van het aantal cliënten. De raad zou
graag zien dat de begroting van Ferm Werk transparanter en beter begrijpelijk is over het hoe
en waarom van deze kostenstijgingen en met name de vraag waar de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten invloed kunnen uitoefenen op onderliggende keuzes.
Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk schrijft voor dat de deelnemende gemeenten in de
gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting, nadat deze door
het algemeen bestuur is vastgesteld en voordat deze wordt geagendeerd voor het algemeen
bestuur.
Het DB heeft de conceptbegroting op 4 april vastgesteld. De gemeenten hebben nu tijd hun
zienswijze te formuleren. Deze zal daarna in het DB worden verwerkt, waarna het algemeen
bestuur van Ferm Werk de begroting op 4 juli zal vaststellen.
Ferm Werk heeft bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met de zienswijzen die de
gemeenten eerder hebben geformuleerd ten aanzien van de Kaderbrief 2020.
Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
Er heeft geen participatieproces plaatsgevonden
Samenwerking met andere gemeenten
In de GR Ferm Werk werken wij samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en
Oudewater. Iedere gemeente formuleert echter zijn eigen zienswijze.
Wat willen we bereiken?
Met het formuleren van de zienswijze willen we bereiken dat Ferm Werk zijn verantwoordelijkheden
uitvoert binnen de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële kaders.
Argumenten
De concept-zienswijze sluit aan op de reactie van de raad op de kadernota 2020. Daarin vraagt
de gemeenteraad van Ferm Werk meer aandacht te besteden aan effectieve trajecten ten
behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En daarnaast om een
verschuiving van werkwijze, waarin Ferm Werk zich meer dan voorheen opstelt als een partner in
een netwerk.
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
1. De gemeente Woerden is een van de deelnemende gemeenten in de GR Ferm Werk. En is
voor de effectuering van haar zienswijze mede afhankelijk van de standpunten van de overige
gemeenten.
2. De discussie over de positie en de werkwijze van Ferm Werk tegenover de standpunten en
zienswijze van de gemeente Woerden krijgt soms scherpe kantjes. Ferm Werk beroept zich
daarbij op het feit dat de gemeenten de uitvoering van de Participatiewet volledig hebben
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
Als het algemeen bestuur van Ferm Werk de begroting 2020 begin juli vaststelt, zal de begrote
gemeentelijke bijdrage in de gemeentebegroting worden verwerkt.
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Communicatie
Niet van toepassing
Vervolgproces
Het dagelijks bestuur zal de binnengekomen zienswijzen eind juni verwerken in de definitieve
begroting, die begin juli door het AB zal worden vastgesteld. Daarmee is de begrote gemeentelijke
bijdrage een verplichting geworden, die wij moeten opnemen in de gemeentelijke begroting 2020.
Bevoegdheid raad:
De raad is bevoegd een zienswijze op de concept begroting in te dienen op grond van de
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.
Bijlagen:
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Onderwerp:

Zienswijze op de concept-begroting 2020 Ferm Werk

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

6 mei 2019

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:
in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van Ferm Werk:
1.
De raad van de gemeente Woerden heeft kennis genomen van de begroting 2020 van Ferm
Werk en is primair van oordeel dat het een goed leesbaar stuk is, waarin doelen, speerpunten en
benodigde inspanningen goed zijn geformuleerd. De raad zou wel graag zien dat alle doelstellingen
zo SMART mogelijk worden opgesteld, zodat uit de rapportages klip en klaar kan blijken of de
realisatie op het juiste spoor zit..
2.
De raad is positief over de wijze waarop het bestuur van Ferm Werk de zienswijze op de
kaderbrief heeft verwerkt. De raad ziet daarin de gevraagde accentverschuiving terug: enerzijds de
toenemende aandacht voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds de
noodzaak om daarbij, maar ook op de andere taken, beter en intensiever dan voorheen samen te
werken met maatschappelijke partners zoals werkgevers, re-integratiebedrijven,
onderwijsinstellingen en relevante verenigingen en stichtingen. 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.
3.
De raad heeft er begrip voor dat de projecten die deze koerswijziging voorbereiden
(basisarbeidsmarkt, werk-leerlijnen en samenwerkingsprojecten met lokale WMO-uitvoerders) nog
niet in deze begroting verwerkt konden worden. De raad stelt vast dat de projectresultaten, zowel de
inhoudelijke aspecten als de financiële vertaling ervan (per gemeente), eerst voor expliciete
besluitvorming aan de deelnemende gemeenten moeten worden voorgelegd, voordat deze in een
begrotingswijziging 2020 en/of in de begroting van 2021 e.v. verwerkt kan worden.
4.
De raad wil er ten aanzien van het project basisarbeidsmarkt en daarbinnen nieuw beschut
werk op aandringen dat het hier gaat om zo volwaardig mogelijke dienstverbanden en niet om een
vorm van dagbesteding. In dit verband vraagt de raad zich ook af of de ambities ten aanzien van de
garantiebanen en nieuw beschut werk realistisch zijn, gezien de prestaties in het verleden.
5.
De raad verzoekt om een nadere duiding van de stelling dat werk- en participatietrajecten
steeds intensiever en langduriger worden.
6.
De raad is verrast over de begrote stijging van de gemeentelijke bijdrage, die, vergeleken
met de realisatiecijfers 2018, ruim € 1,3 miljoen bedraagt. Ook de meerjarenbegroting laat een
stijging van de lasten zien die uitgaat boven de stijging van het aantal cliënten. De raad zou graag
zien dat de begroting van Ferm Werk transparanter en beter begrijpelijk is over het hoe en waarom
van deze kostenstijgingen en met name de vraag waar de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten invloed kunnen uitoefenen op onderliggende keuzes.

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

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
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Geachte college,
Namens het bestuur van Ferm Werk spreek ik mijn dank uit voor de zienswijze die uw raad
heeft gegeven op de door ons aangeboden kaderbrief 2020 en op het voorstel tot wijziging van
de begroting voor 2019.
De kaderbrief 2020 en volgende jaren is beleidsmatig en financieel de basis voor de
ontwerpbegroting voor het volgende jaar. Onze inzet is om de raden in een vroeg stadium te
betrekken bij de uitgangspunten voor beleid en de financiële uitwerking daarvan. Op die wijze
vindt er een goede afstemming plaats tussen de wensen en visies van gemeenten en de
beleidsvoornemens en de uitvoeringsmogelijkheden van Ferm Werk. Met uw reactie hebben wij
bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020-2023 rekening gehouden.
De ontwerpbegroting 2020-2023 is in de vergadering van het dagelijks bestuur (DB) van 4 april
2019 opgesteld. Daarbij heeft het DB de reacties van de gemeenteraden betrokken. De
ontwerpbegroting 2020 en volgende jaren gaat hierbij en wordt u aangeboden om uw raad in de
gelegenheid te stellen hierop een zienswijze uit te brengen.
Gezien het verband tussen kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 hebben de
gemeenteraden beide onderwerpen in samenhang met elkaar behandeld. Ook de reacties en
zienswijzen zijn daardoor aan elkaar gerelateerd.
Alle raden hebben ingestemd met de kaderbrief en hebben aangegeven de kaderbrief goed
leesbaar te vinden. In algemeenheid zijn zij gunstig gestemd geweest over de beleidsrijkheid
ervan. In het navolgende ga ik in op de wijze waarop de hoofdlijnen van de verschillende
zienswijzen van de gemeenten zijn meegenomen in de ontwerpbegroting.
Woerden
De gemeente Woerden (h)erkent dat de nadruk in het beleid wordt gelegd bij ondersteuning van
inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor sluit de kaderbrief en daarmee
ook de ontwerpbegroting van Ferm Werk voor de komende jaren goed aan bij het
bestuursakkoord van het college.
Het sociaal domein in Woerden is in transitie. De raad roept Ferm Werk op om in het beleid en
uitvoering hier maximaal op aan te sluiten en samen te werken met de initiatieven die worden
genomen, ook 2019 al. Ferm Werk staat achter deze wens en heeft in haar ontwerpbegroting
deze wens meegenomen. Het is wat betreft Ferm Werk hierbij van het grootste belang om de
ambities van gemeente en Ferm Werk op elkaar te laten aansluiten. Beide hebben namelijk een
betere dienstverlening aan de inwoner op het oog.
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Ditzelfde geldt voor de wens van de raad van de gemeente Woerden om intensief samen te
werken met partners in het sociaal domein. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van de
ontwerpbegroting gaat Ferm Werk expliciet in op deze samenwerkingen. Net als de gemeente
acht Ferm Werk dit van essentiële invloed op een adequate en sluitende dienstverlening.
Hoewel de zienswijze daartoe oproept, zijn de kosten en opbrengsten van de doorgaande
werkleerlijnen én van het project Basis Arbeidsmarkt nog niet uitgewerkt opgenomen in de
ontwerpbegroting. In de inleiding van de ontwerpbegroting is ingegaan op dit punt. Dat geldt
evenzo voor de investeringen in de organisatie. Vanzelfsprekend rapporteert Ferm Werk
daarover wel per kwartaal en wordt het instrument van de begrotingswijziging gehanteerd als
daartoe beleidsmatig of financieel aanleiding toe is. Dat geeft de raden opnieuw een gedegen
inspraakmoment.
Bodegraven-Reeuwijk
Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderschrijft de focusverandering naar participatie van
inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de belemmeringen zich voordoen
op diverse leefgebieden roept ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op tot een hechte
samenwerking met sociale partners lokaal. Ferm Werk onderschrijft ook hier die noodzaak en
houdt daarmee rekening in haar ontwerpbegroting.
Wij willen hierbij opmerken dat waar gesproken wordt over beschut werk, dat hiermee (zowel bij
het wettelijk nieuw beschut als bij andere vormen) werk wordt bedoeld dat onder bepaalde
beschermde condities plaatsvindt. Er wordt meer begeleiding gegeven en de
werkomstandigheden krijgen meer aandacht. Dit beschermde of beschutte werk kan in de visie
van Ferm Werk zowel binnen als buiten de muren van Ferm Werk plaatsvinden. Ook hierbij
wordt nadrukkelijk samenwerking met partners gezocht. Het project ‘Basis Arbeidsmarkt’ is
hiervan een voorbeeld. De zorg van de raad op dit punt is hiermee wat Ferm Werk betreft
ondervangen.
De raad geeft aan onverkort inzet te wensen op categorie 2 (en impliciet ook op 1). Ferm Werk
richt vanzelfsprekend haar inzet daar ook op.
De raad roept verder op om zoveel mogelijk de investeringen te zoeken binnen de eigen
begroting van Ferm Werk en daarbij te overwegen niet tot indexering over te gaan.
Ferm Werk heeft in haar ontwerpbegroting wél geïndexeerd. Een besluit om toekomstige loonen prijsstijgingen niet te compenseren, zou leiden tot een financieel tekort in de toekomst en
zou nu al moeten leiden tot het inventariseren van bezuinigingsopties. Ferm Werk beschikt
namelijk niet over de reserves om een kostenstijging als gevolg van de indexering van lonen en
prijzen over een periode van één of twee jaar op te vangen.
De oproep tot lokaal maatwerk wordt volledig onderschreven door Ferm Werk en is zoveel
mogelijk verwerkt in de begroting. Ferm Werk merkt hierbij op dat maatwerk en lokale
dienstverlening op gespannen voet kunnen komen te staan met efficiency en gewenste
kostenbeperking.
Ferm Werk ziet met belangstelling het evaluatieonderzoek tegemoet dat de Raad in haar
zienswijze aankondigt ten aanzien van de samenwerking.
Montfoort
De raad onderschrijft dat de beleidswijzigingen van Ferm Werk aansluiten bij de wensen van de
gemeente Montfoort.
Ook voor de gemeente Montfoort geldt de aandacht voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. De raad geeft aan dat de samenwerking met SWOM, die overigens al in 2018 is
ingezet, hierbij wordt voortgezet. Ook de samenwerking met lokale ondernemers, is van groot
belang, zo vindt de raad.
Ferm Werk kan zich vinden in deze zienswijzen en heeft deze ook vertaald in de begroting. In
de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn voorbeelden van specifieke samenwerkingen opgenomen.
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Oudewater
Evenals andere gemeenten onderschrijft de raad van Oudewater de aandacht die nodig is voor
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is samenwerking lokaal met het
Stadsteam essentieel.
Ferm Werk onderkent dat de lokale samenwerking met zowel Stadsteam als met ondernemers
en andere lokale partners essentieel is. In de begroting wordt hierop ingegaan, met name in de
bedrijfsvoeringsparagraaf.
De wens van de raad om de wijziging in de kosten die zullen volgen uit het nieuwe beleid
waarvan de voorbereidende inzet al in 2019 start, te verwerken in de begroting 2020 kan niet
worden overgenomen. Ik verwijs hiervoor naar zowel de inleiding van de ontwerpbegroting als
naar de passage hierover bij de gemeente Woerden.
De aandacht die per doelgroep verschillend wordt maar ook per gemeente kan differentiëren,
kan leiden tot verschillende tevredenheid per gemeente. De raad ziet dit graag onderzocht en
wordt hierover graag per kwartaal gerapporteerd. Ferm Werk heeft dit punt niet uitdrukkelijk in
de ontwerpbegroting meegenomen, maar meet tweejaarlijks de clienttevredenheid. Dit
onderzoek gebeurt in samenwerking met onze cliëntenraad. Op dit moment is pas een
onderzoek naar clienttevredenheid uitgevoerd. Resultaten daarvan komen binnenkort uw kant
op. Deze zijn ook per gemeente inzichtelijk te maken.
Tot besluit
Ferm Werk denkt dat met deze korte reactie te hebben aangeduid dat de reacties van de
gemeenten op de kaderbrief afdoende in de ontwerpbegroting voor volgend jaar zijn verwerkt.
Daarbij heb ik ervoor gekozen de reacties van alle vier gemeenten integraal te behandelen. Dit
heeft als voordeel dat de gemeenten op hoofdlijnen zijn geinformeerd over de reacties van de
andere gemeenten en wijze waarop deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting.
Ferm Werk ziet met belangstelling de zienswijzen op de ontwerpbegroting tegemoet. Deze
zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 10 juni 2019. Dan kunnen zowel dagelijks als algemeen
bestuur uw zienswijze betrekken bij de vaststelling van de begroting.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk,

Bernhard Drost
algemeen directeur
Bijlagen:

ontwerpbegroting Ferm Werk 2020-2023
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