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gevraagd besluit 

 

De raad besluit de hierna volgende zienswijze bij de begroting Ferm Werk 
2019-2022 vast te stellen en ter kennis te brengen van het algemeen 
bestuur Ferm Werk. 
 
Voorgestelde zienswijze 
1. De raad van Woerden heeft kennis genomen van de begroting Ferm 

Werk 2019-2022 en vindt het inhoudelijk een goed en leesbaar stuk. De 
raad is positief over de aandacht die wordt gegeven aan de ambities van 
de afzonderlijke deelnemende gemeenten en herkent zich grotendeels 
in de inhoud betreffende de gemeente Woerden. In grote lijnen is de 
zienswijze die de raad heeft vastgesteld naar aanleiding van de 
Kaderbrief juist vertaald naar deze begroting. 

2. De raad is positief over de concreetheid van de begroting. De raad is het 
eens met de doelstellingen en speerpunten zoals deze zijn opgenomen 
vanaf pagina 6. De raad onderschrijft de aandacht voor het verbeteren 
van de efficiency van de werkprocessen maar vraagt wel aandacht voor 
het gegeven dat niet alle inwoners in staat zijn aanvragen etc. digitaal te 
doen. 

3. De raad onderschrijft dat de aandacht van Ferm Werk moet 
verschuiven. Als het aantal inwoners met een uitkering levensonderhoud 
daalt, kunnen meer inspanningen worden gedaan ter ondersteuning van 
andere inwoners. 

4. De raad van Woerden dringt al lang aan op het realiseren van meer 
beschutte werkplekken en garantiebanen. Het is goed te zien dat in de 
begroting staat vermeld dat Ferm Werk actief op zoek gaat naar 
inwoners die voor deze voorzieningen in aanmerking komen. De raad 
van Woerden is om dezelfde reden blij met het uitbreiden van het aantal 
detacheringsbanen. Werkervaring opdoen is toch het beste instrument 
in de richting van uitstroom naar een reguliere, duurzame, betaalde 
baan. 

5. De raad heeft kennis genomen van de instrumenten die voor Woerden 
staan vermeld op pagina 15 van de begroting en van de opmerking over 
het aframen van de beschikbare middelen waardoor minder 
(innovatieve) maatwerktrajecten mogelijk zijn. De raad dringt er bij Ferm 
Werk op aan om al het mogelijke te doen om extra instrumenten in te 
zetten ter bevordering van participatie in de samenleving. Ook omdat 
het vergroten van de participatie op termijn alsnog kan leiden tot 
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verkleining van de afstand tot betaald werk. 
6. De raad constateert met voldoening dat deze begroting minder hoog 

uitvalt dan de begroting 2018. De gemeentelijke bijdrage grote 
geldstroom wordt ruim € 450.000,- minder hoog begroot vanwege een 
fors lager gemiddelde bestandsgrootte (maar hogere uitgaven aan 
loonkosten(subsidie)). De gemeentelijke bijdrage aan de kleine 
geldstroom (de uitvoeringskosten) wordt bijna € 80.000,- lager begroot 
dan voor 2018. 
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debatpunten 

 

Verschillende fracties hebben in het Beeld aangegeven te overwegen een 
amendement of motie in te dienen. Een amendement of motie zal als 
uitgangspunt worden genomen voor de bespreking in Het Debat. 

toezeggingen 
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad nog in juni een stuk 
ontvangt waarin de vragen uit de motie Participatie en Ferm Werk worden 
beantwoord. 
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