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1 p.49 3.1.1 De inkoop is uitgesteld. We hebben gekozen voor 

Open House. Blijven we daarvoor gaan? Er is ook veel 

inzicht landelijk met ervaringen hiermee. Wat is de visie 

van de wethouder?

 In januari 2020 heeft uw raad ingestemd met de voortgang van de inkoop en 

besloten om de inkoop met vier regio gemeenten via een Open House 

constructie vorm te geven (zie raadsbesluit 20R.00068). Deze inkoopmethodiek 

is geen aanbesteding, maar geeft alle aanbieders die aan de door ons gestelde 

eisen voldoen, in te schrijven voor een contract.

Inmiddels zijn de inkoopstukken gepubliceerd en daarmee openbaar gemaakt. 

De inschrijvingen van aanbieders worden begin augustus verwacht en in het 

najaar beoordeeld, zodat de nieuwe inkoopafspraken per 1 januari 2022 in 

kunnen gaan. U ontvangt binnenkort een RIB over de voortgang van het 

inkoopproces en de wijze waarop de uitgangspunten die u eerder zijn 

voorgelegd, hierin zijn verwerkt. In het najaar berichten we u opnieuw over de 

voortgang van de inkoop, zodra duidelijk is welke aanbieders een contract met 

onze regio hebben vanaf 2022. Gedurende de looptijd van deze 

overeenkomsten evalueren we uiteraard en passen we vanuit 

contractmanagement de contracten aan als dat nodig wordt geacht. 

Het is gezien de voortgang van dit proces juridisch niet meer mogelijk om op 

korte termijn van de gekozen koers met de Open House methodiek af te 

wijken. Daar is ook geen enkele reden voor, omdat we met de te sluiten 

contracten de komende periode constructief kunnen werken aan een goede 

contractrelatie met de aanbieders. En middels casemanagement kan 

WoerdenWijzer direct sturen bij zorgaanbieders op de verschuiving van zware 

naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Fractie: Progressief Woerden



Technische vragen jaarstukken 2020 - Woerden

Datum ingediend: 8 juli 2020

Indiener: Coby Franken In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-

nr

Pagina Vraag Antwoord

Fractie: Progressief Woerden

2 p.59

3.12.1 Inburgering: we hebben het idee dat we 

onvoldoende als raad worden meegenomen in de lokale 

inbedding hiervan. Dus ook lokale programma’s, 

samenwerken met lokale partners. Wat gaat de 

wethouder doen om de raad hier in positie te brengen?

In sept/okt 2021 wordt de raad d.m.v. een raadsinformatiebijeenkomst 

geïnformeerd over de nieuwe inburgeringswet. 

3 p.53

3.4.1 Ferm wijzer is in 2020 al deels uitgevoerd tav ca 30 

inwoners. Vanaf dit jaar wordt het Ferm Wijzer Light, 

met vanwege de strategische heroriëntatie, minimale 

begeleiding. Wat betekent dat voor de groep die als 

bezig was met Ferm Wijzer? Ik begrijp ook niet hoe in de 

jaarstukken kan worden gezegd dat dit doel goed is 

behaald terwijl Ferm Wijzer is gestopt en omgezet naar 

minimale begeleiding in Ferm Wijzer Light. Hoe 

verhoudt dat zich tot het groene vlakje?

Tijdens de pilot Ferm Wijzer 2.0 zijn 30 inwoners gesproken door een 

samenwerking van Ferm Werk en WoerdenWijzer. Een deel van deze inwoners 

kreeg een heronderzoek, voor de overige inwoners betrof het een eerste 

intake. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn inwoners geleid naar de meest 

passende vorm van participatie. In sommige gevallen is Ferm Werk met 

inwoners verder gegaan in het kader van de Participatiewet. Een deel van de 

inwoners is gekoppeld aan een partner in het voorliggend veld. Andere 

inwoners hebben een beschikking gekregen in het kader van de Wmo. In de 

strategische heroriëntatie is besloten de pilot Ferm Wijzer 2.0 stop te zetten en 

verder te gaan met Ferm Wijzer Light in 2021. De 30 gesproken inwoners 

hebben een goed gevolg gekregen aan hun intake en hun begeleiding is in 2021 

meegenomen binnen de nieuwe activiteiten. Hierdoor is de pilot Ferm Wijzer 

2.0 naar tevredenheid afgerond. 
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4 p.47 Werk en Inkomen JIP - doet Ferm Werk dat allemaal of 

doen ook andere maatschappelijke partners daar iets 

in? 

Ferm Werk en Regionaal Bureau Leerplicht (Leerplicht en RMC) pakken in 

samenwerking met de gemeente Woerden de schooluitval, jeugdwerkloosheid 

en inactiviteit onder jongeren aan. Via deze aanpak worden kwetsbare 

jongeren gesignaleerd, benaderd en aan een passende plek geholpen. Hierbij 

wordt samengewerkt met scholen (praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs), 

maatschappelijke partners voor begeleiding en dagbesteding (als Kwintes en 

Abrona), en werkgevers (voor stage- en werkervaringsplaatsen). 

5 p.98 Op pagina 98 van de jaarrekening staat: Voor inwoners 

die een woning willen komen er voldoende woningen 

beschikbaar. We lezen niet wanneer deze belofte is 

ingelost. Is daar meer over te zeggen?

Voldoende is het jaarlijks behalen van het in de Woonvisie vastgestelde aantal 

woningen van 300 per jaar tot 2030. Gemiddeld gezien halen we dit aantal 

jaarlijks.   

Dit staat los van de huidige (overspannen) marktvraag.


