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Motie – Minder regels, direct uitkeren 
Ontvang je een uitkering van o.a. Ferm Werk, dan nog moet je formulieren invullen om zo je declaraties 
aan te vragen. Dat kan zijn voor de zwemles, welzijnsactiviteiten, internet etc. De aanvraag en het 
invullen van zo’n declaratie is vaak ingewikkeld en omslachtig. Veel mensen uit deze doelgroep kunnen de 
formulieren niet zelf aanvragen en invullen, omdat ze de formulieren niet begrijpen. Daardoor wordt er 
veel kennis en tijd gevraagd van vrijwilligers en professionals. Het komt ook voor dat mensen het geld 
niet aanvragen, omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben. 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. inwoners bijstand ontvangen via o.a. Ferm Werk; 
2. zij recht hebben op verschillende aanvullende inkomensvoorzieningen zoals de bijzondere bijstand, 

de declaratieregeling, de studietoeslag en meer; 
3. deze inwoners ieder jaar weer alle formulieren moeten invullen; 
4. deze formulieren ingewikkeld zijn om in te vullen voor deze doelgroep; 
5. allochtone inwoners deze formulieren nog ingewikkelder vinden door de taalachterstand; 
6. daardoor veel vrijwilligers/professionals ingeschakeld moeten worden om deze formulieren in te 

vullen, 
 
overwegende dat:  
1. het invullen en aanvragen veel stress veroorzaakt bij de inwoners; 
2. het invullen van deze formulieren veel tijd en dus ook geld kost voor professionals en vrijwilligers van 

de verschillende organisaties; 
3. alle inwoners die in de bijstand zitten recht hebben op de uitbetaling van geld voor sporten, welzijn, 

internet, zwemles etc.; 
4. bestaande inkomensvoorzieningen over het algemeen niet volledig benut worden; 
5. armoede in Woerden zoveel mogelijk moet worden tegengegaan, 
 
verzoekt het college: 
1. te regelen met Ferm Werk dat inwoners en evt. hun kinderen het bedrag krijgen uitgekeerd waar ze 

recht op hebben zonder het steeds invullen van allerlei formulieren; 
2. alle formulieren te laten screenen op taalgebruik en op gebruiksvriendelijkheid door 

ervaringsdeskundigen; 
3. de cliëntenraad van Ferm Werk en betrokken vrijwilligersorganisaties te consulteren hierbij. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
  
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Coby Franken, Progressief Woerden 
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Rumo van Aalst, CDA 
Wout den Boer, STERK Woerden 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

  


