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Raadsvragen – Kaders begroting 2022 Ferm Werk 
 
Wij constateren dat er geen kadernota is vastgesteld voor de begroting 2022 Ferm Werk en dus ook 
geen zienswijze is gegeven. Er is vervolgens een beleidsarme begroting opgesteld voor Ferm Werk 
voor 2022 en er wordt gewerkt aan een bijstelling van deze begroting met inhoudelijke keuzes. 
Ondertussen zijn er met de strategische heroriëntatie ingrijpende besluiten zijn genomen over 
participatie en werk en inkomen met effect voor Ferm Werk. 
 
Progressief Woerden ziet de uitvoering van de Participatiewet als een belangrijke taak van de 
gemeente en vindt dat de gemeenteraad in de positie moet zijn om inhoudelijke kaders mee te 
geven aan de uitvoering van de Participatiewet. 
Ferm Werk is onderdeel is van een gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraad kan met name 
vroegtijdig invloed uitoefenen door het geven van een zienswijze op de kaders voor de begroting. 
Er is nu door de strategische heroriëntatie een koerswijziging, maar deze is niet verwerkt in een 
nieuwe kadernota, terwijl er nu wel een nieuwe (bijgestelde) begroting moet worden gemaakt. 
 
Wij willen weten wat nu wel de kaders/uitgangspunten zijn voor de bijgestelde begroting nu er geen 
kadernota is en er ook een behoorlijke omslag heeft plaatsgevonden. 
Wij willen dat de raad in de positie wordt gesteld om echt invloed uit te oefenen op de bijstelling van 
de begroting. 
Er zijn veel informele bijpraatsessies geweest, maar we vinden dat nu ook formeel een uitspraak 
moet komen van het college over de visie op de uitgangspunten en het tijdpad naar de begroting toe 
(het spoorboekje). 
 
Daarom hebben we de volgende vragen: 

 
1. Wat is de visie/lijn en wat zijn de kaders/uitgangspunten die het college ziet als leidend voor 

de bijgestelde beleidsrijke begroting van Ferm Werk 2022? 
2. Wat kan het college toezeggen over de termijnen van aanleveren, behandelen van de 

begroting, opstellen zienswijze? 
3. Kan het college deze beide punten beantwoorden met een raadsinformatiebrief (visie en 

spoorboekje)? 
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