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MOTIE Meters maken! 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, naar aanleiding 

van de behandeling van het raadsvoorstel 'Zienswijze op Kaderbrief 2021 van Ferm Werk'. 

Constaterende dat: 

• de raad van Woerden sinds het begin van deze bestuursperiode aandringt op intensieve 

samenwerking van Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties;  

• de raad hier in zijn zienswijze op de begroting Ferm Werk 2020 van 6 juni 2019 

nogmaals sterk aandacht bij Ferm Werk voor heeft gevraagd. De raad gaf aan concrete 

stappen en resultaten te willen zien, te monitoren in de kwartaalrapportages van Ferm 

Werk; 

• Ferm Werk tot op heden niet op o.a. dit punt uit de zienswijze van de raad van Woerden 

heeft gereageerd, noch in de kwartaalrapportages, noch in een ander document; 

• Ferm Werk in de 'Concept Kaderbrief 2021 en volgende jaren' stelt begin 2020 met een 

rapportage te komen waarin staat aangegeven welke kansen er op lokaal niveau zijn. In 

2021 kansen te benutten door de samenwerking tussen partijen uit te breiden en te 

borgen;  

 

Overwegende dat: 

• Ferm Werk niet laat merken de wens van de Woerdense raad van intensieve 

samenwerking door Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties echt serieus te 

nemen. Het jaar 2020 volgens de inhoud van de kaderbrief 2021 niet meer dan een jaar 

van inventariseren en opstarten lijkt te gaan worden; 

• deze vorm van samenwerking door de raad van Woerden wordt gezien als een grote 

kans om echt stappen te kunnen maken in het terugdringen van het aantal 

uitkeringsgerechtigden, met name van hen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

• het hoog tijd is dat Ferm Werk met deze wens van de Woerdense raad echt meters gaat 

maken en dat al in 2020! 

• de kracht van de Woerden dient ten volste door Ferm Werk te worden benut. 

• de Participatieraad zich in reactie op de kaderbrief Ferm Werk ook kritisch uitlaat over de 

plannen en het tempo waarmee Ferm Werk tracht mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan de slag te krijgen; 

• de nu uit te brengen zienswijze ziet op de plannen voor het jaar 2021 en niet op een 

andere koers in dit kalenderjaar;  

 

Verzoekt het College, in het bijzonder de portefeuillehouder Werk en Inkomen: 

1. met de directie van Ferm Werk in gesprek te gaan en sterk aan te dringen om al in 2020 

flink meters te maken als het gaat om samenwerking van Ferm Werk met lokale 

werkgevers en organisaties. En de raad van Woerden te rapporteren over de voortgang 

en resultaten in de kwartaalrapportages of in een ander document; 

2. met de Woerdense werkgevers en organisaties in gesprek te gaan over hun ervaringen 

met Ferm Werk, de kansen die zij zien in deze samenwerking en mogelijkheden die zij 

daarnaast zelf zien ten aanzien inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De 

raad via een raadsinformatiebrief te rapporteren over de resultaten van dit gesprek;  

 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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Namens, 

CDA Woerden, Rumo van Aalst 

Progressief Woerden, Coby Franken 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 

De Woerdense VVD, Simone Onrust 

STERK Woerden, Wout den Boer 

ChristenUnie-SGP, Lia Noorthoek 

LijstvanderDoes, Jaap van der Does 

SP, Wilma de Mooij 

Fractie Bakker, Reem Bakker 


