Beantwoording vragen Progressief Woerden d.d. maandag 22 februari 2021
1. Wat is er aan de hand en waarom wisten wij dat niet?
a. Wanneer waren de eerste signalen dat er problemen waren met het opstellen van de
Kaderbrief?
Ferm Werk heeft een planning gemaakt ten aanzien van het proces rondom de Kaderbrief 2021 en
2022, waarin rekening werd gehouden met de besluitvorming in diverse gremia, zoals Dagelijks
bestuur, Algemeen Bestuur, en de verschillende raden van de vier Ferm Werk gemeenten. Dit proces
is afgestemd in het Dagelijks Bestuur.
Dit proces rondom het opstellen van de Kaderbrief liep vertraging op, waardoor er op 17 december
2020 een gezamenlijk ambtelijk en bestuurlijk overleg was gepland. In dat overleg werd de conclusie
getrokken dat er nog veel vragen leefden ten aanzien van de voorliggende concept Kaderbrief, met
name op de financiële onderbouwing en presentatie van de financiën. Deze vraagstukken vroegen
om nadere uitwerking en uitleg. Er was geen indicatie dat de financiële posities van de verschillende
gemeenten er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat de Kaderbrief en financiële paragraaf niet
vastgesteld zouden kunnen worden.
Vervolgens is er een intensief ambtelijk traject opgestart, waarin werd samengewerkt tussen de 4
Ferm Werk gemeenten en Ferm Werk. Ten aanzien van specifieke vragen voor Woerden zijn aparte
afspraken geweest. Wij hebben de samenwerking tussen Ferm Werk en de gemeente Woerden als
constructief ervaren.
Vervolgens zou in het Dagelijks Bestuur (verder te noemen DB) van 3 februari 2021 de Kaderbrief
verder besproken worden en bij overeenstemming worden vastgesteld. In dat DB bleek dat er drie
van de vier gemeenten niet dusdanige financiële middelen hebben dat zij de beleidsdoelstellingen
als genoemd in de concept Kaderbrief kunnen financieren.
Vervolgens is het voorstel om de Kaderbrief op 11 februari 2021 te bespreken met uw Raad
geannuleerd op maandag 8 februari 2021. Een korte toelichting is door de wethouder gestuurd op 9
februari 2021. De raad is vervolgens op 16 februari 2021 geïnformeerd door middel van de
raadsinformatiebrief.
b. Wat was vervolgens het tijdpad met daarin de rol van de diverse gremia tussen de eerste
tekenen dat het niet lukte om de kadernota op te stellen en het nu informeren van de raad met
deze raadsinformatiebrief? Dus: wanneer speelde dit in het DB, wanneer werd het college
geïnformeerd, het algemeen bestuur, etc.
2-11-20: ophalen inhoudelijke aandachtspunten t.b.v. Kaderbrief bij gemeente Woerden
19-11-20: vaststellen uitgangspunten Kaderbrief in DB
10-12-20: concept Kaderbrief staat niet op de agenda in Ambtelijk overleg omdat de brief nog niet
gereed was. Bestuurlijk is afgestemd de Kaderbrief zowel ambtelijk als bestuurlijk ineens te
bespreken op 17 december 2021
14-12-20: Overleg met AB-leden over AB vergadering van 17-12-20
15-12-20: ontvangst van concept Kaderbrief Ferm Werk
17-12-20: ambtelijk technische vragen gesteld n.a.v. concept Kaderbrief aan Ferm Werk
17-12-20: technische vragen beantwoord door Ferm Werk

17-12-20: Concept Kaderbrief wordt niet vastgesteld, omdat er nog teveel vragen ten aanzien van
financiële onderbouwing zijn. Ook wordt gevraagd de wijze van presenteren eenduidiger te maken
en hiervoor ambtelijk af te stemmen. Beleidsinhoudelijk is er weinig discussie over de Kaderbrief.
Afgesproken wordt eerst duiding van financiële vraagstukken en een heldere vormgeving, voor er
besluitvorming kan plaatsvinden.
17-12-20: AB vergadering gaat door, hier staat niet de Kaderbrief op de agenda. Aangegeven wordt
dat op 7-1-21 geen AB vergadering zal zijn, vanwege de verdere gesprekken over de Kaderbrief. Er
zal een nieuw overleg worden ingepland.
3-2-21: DB overleg waarin de Kaderbrief vastgesteld zou worden. Gemeente Montfoort en
Oudewater geven precaire financiële positie aan. Dit was nog onbekend tot dit overleg. Gemeente
Bodegraven Reeuwijk had nog een tekort van ongeveer 280K, die nog moest worden gevonden.
5-2-21: geplande AB vergadering wordt gecanceld omdat er geen Kaderbrief ligt
8-2-21: overleg bestuurders van Woerden en Oudewater en Ferm Werk ter afstemming van de
kaders voor Woerden en Oudewater
8-2-21: informeren AB-lid Marieke van Noort over uitkomst DB en te volgen pad naar de RIB
8-2-21: bespreking Kaderbrief wordt van de agenda Raad 11 februari gehaald
8-2-21/15-2-21: ambtelijke en bestuurlijke afstemming kaders met de andere Ferm Werk
gemeenten en gezamenlijke RIB aan de raden
9-2-21: informeren college over situatie rondom Kaderbrief
12-2-21: gezamenlijke kader van 4 Ferm Werk gemeenten voor bestuursopdracht is gereed en wordt
verzonden aan Ferm Werk
15-2-21: toezending concept RIB aan AB-lid
16-2-21: bespreking RIB Ferm Werk in de 4 colleges
16-2-21: verzending RIB aan raad
c. Wie waren wel op de hoogte van de problemen? Het hele college? Het algemeen bestuur, onze
raadsvertegenwoordiger? En welke afspraken zijn met hen gemaakt over de
informatievoorziening naar de Woerdense raad?
De financiële realiteit van de aangesloten gemeentes werd bekend op 3 februari. De invloed die de
financiële situatie op Ferm Werk zou kunnen hebben, werd in de dagen erna duidelijk. De
oplossingsrichting van een kader waarin het wettelijk minimum als uitgangspunt wordt genomen, is
in de dagen na het DB door de 4 gemeenten vastgesteld. Vervolgens is zo snel mogelijk iedereen in
kennis gesteld van de situatie, zoals hierboven bij vraag 1b weergegeven. In afstemming met de
burgemeester, het AB-lid en de wethouder is afgesproken de raad zo snel mogelijk te informeren
middels een RIB over de ontstane situatie.
d. Zijn de andere gemeenteraden op de hoogte gesteld? Zo ja wanneer, zo nee, wanneer gaat dat
wel gebeuren?
De vier raden van de Ferm Werk gemeenten zijn gelijktijdig middels een RIB op de hoogte gesteld na
afloop van de colleges van 16 februari.
e. Zijn er redenen voor zorgen om de continuïteit van Ferm Werk als uitvoeringsorganisatie?
Staat de gemeenschappelijke regeling op zich ter discussie?
Het college ziet op dit moment geen reden tot zorgen omtrent de continuïteit van Ferm Werk als
uitvoeringsorganisatie. De gemeenschappelijke regeling staat niet ter discussie. Er zijn op dit
moment meerdere keren per week contacten tussen de verschillende gemeenten en Ferm Werk op
zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

2. Hoe staat het met de voortgang van de dienstverlening van Ferm Werk?
a. Er is sprake van basisdienstverlening en van extra dienstverlening. Zijn er knelpunten ten
aanzien van de basisdienstverlening?
Het college ziet dat de extra taken die voortvloeien uit de Coronavoorzieningen van het Rijk en de
extra toestroom als gevolg van Corona extra druk leggen op de uitvoeringsorganisatie van Ferm
Werk. Voor het college en de directie van Ferm Werk is dit een stevig onderwerp van gesprek. Deze
zorgpunten worden uitgewerkt door Ferm Werk en leiden tot een DB-besluit ten aanzien van een
mogelijke aanpassing van de dienstverlening op 3 maart 2021.
b. Een aantal van deze vragen hebben relatie met de ingediende art 42 vragen “Samen door de
Corona heen” - wellicht kunnen de antwoorden hierop meteen ook worden meegegeven?
E beantwoording van de art. 42 vragen liggen dinsdag 2 maart voor in het college. Aansluitend
worden deze aan de raad gezonden.
c. Worden alle uitkeringen op tijd verstrekt? Is er achterstand?
Alle uitkeringen worden op tijd verstrekt en er is geen achterstand.
d. Klopt het dat er veel extra aanvragen zijn ten gevolge van meer bijstandsaanvragen en de
uitkeringen tgv de steunmaatregelen zoals de TOZO en de TONK? Zijn er aantallen te geven per
steunmaatregel? Hoe lang is de wachttijd tussen aanvraag en toekenning hiervan?
Er is een lichte stijging van het aantal aanvragen in de bijstand ten opzichte van januari vorige jaar.
Om precies te zijn: 17 aanvragen in januari 2020 en in 23 aanvragen in januari 2021.
De TOZO is een losstaande maatregel die geen verband heeft met de bijstand. Ondernemers die een
beroep doen op TOZO krijgen een uitkering via de TOZO, niet via de bijstand. Ook is er een
kredietverstrekking mogelijk. Wij gaan ervan uit dat deze regeling budgettair neutraal wordt
uitgevoerd (= toereikende financiering van het Rijk).
De TONK-regeling is nog in ontwikkeling, deze gaat in maart starten. Dit betekent dat er nog geen
zicht is op het aantal aanvragen ten behoeve van deze regeling. Dit is landelijk onduidelijk en ook in
de gemeente Woerden is niet bekend hoeveel mensen hierop kunnen inzetten. Op 3 maart wordt de
regeling in het DB besproken en vastgesteld.
e. Hoe is de voortgang van de extra Woerdense activiteiten?
De aanvullende dienstverlening zoals de declaratieregeling, de tegemoetkoming meerkosten zorg
enz. lopen door zoals afgesproken.
f. Is de uitvoering van inburgering op schema? Hetzelfde ten aanzien van de Werkleerlijnen en
project Basis Arbeidsmarkt?
De uitvoering van de nieuwe wet Inburgering ligt op schema.
De werkleerlijnen lopen voor zover passend binnen de coronamaatregelen door.
Het project Basis arbeidsmarkt ligt op dit moment nog stil, dit was onderdeel van de Kaderbrief. Wel
wordt op dit moment intern bij de gemeente het gedachtengoed opgepakt en meegenomen in de
planning van 2021. Ferm Werk wordt daar ook bij betrokken. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is
nog niet duidelijk. Hierover wordt de raad nader geïnformeerd zodra duidelijk is hoe dit gaat
verlopen.
g. Wat is het effect van de problemen bij de andere gemeentes op de voortgang van de uitvoering
van dergelijke projecten? Kan Woerden dit financieel alleen opbrengen?

Het effect van deze problemen is op dit moment nog niet duidelijk. Er ligt een verzoek voor een
bestuursopdracht waarin het wettelijk minimum van de dienstverlening en de kosten van de
verschillende ‘plussen’ in kaart worden gebracht, zowel inhoudelijk als financieel. De
bestuursopdracht zal op 3 maart in het DB worden besproken. Woerden zal zich in ieder geval tot
het uiterste inspannen om de dienstverlening aan haar inwoners conform de afspraken in de
strategische heroriëntatie te blijven uitvoeren.
h. Hoe staat het met de uitwerking van het transitieplan Ferm Werk -> Woerden Wijzer ten
aanzien van de participatie inwoners grote afstand arbeidsmarkt (motie bij begroting 5
november). Loopt dat nu ook vertraging op?
Gemeente Woerden en Ferm Werk zijn samen aan de slag om deze transitie vorm te geven.
Vooralsnog ligt de uitvoering op schema en wanneer dit anders wordt, wordt raad hierover
geïnformeerd.
3. Is Ferm Werk in control en hoe kan de raad kaders stellen?
a. Is de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk voldoende ‘in control’. Zijn er problemen op
managementniveau? De rapportage Q3 was ondertekend door een waarnemend directeur. Is er
reden tot zorg over de aansturing van Ferm Werk?
Het is een roerige tijd, waarin de corona uitbraak ervoor zorgt dat de aantallen bij Ferm Werk
toenemen en alle zeilen bijgezet moeten worden. Het DB van Ferm Werk is hierom intensief in
gesprek over de dagelijkse aansturing van Ferm Werk. Er zijn met betrekking tot de uitvoering op dit
moment een aantal aandachtspunten, die door het management in beeld zijn gebracht. Hierover
wordt met het dagelijks bestuur gesproken om tot heldere keuzes ten aanzien van de uitvoering te
komen. Zie tevens beantwoording vraag 2a.
Er is een waarnemend directeur aangesteld vanwege langdurige ziekte van de directeur. Deze
waarnemend directeur is bekend met Ferm Werk en haar taken en is tot 31 maart 2021 officieel
aangesteld.
b. De raadsinformatiebrief geeft aan dat er wordt gekeken hoe te komen tot financiële kaders.
Betekent dat dat er wel ergens voorafgaand aan de begroting inhoudelijke kaders vanuit de raad
meegegeven kunnen worden?
De kaders zoals in de strategische heroriëntatie zijn meegegeven zijn het uitgangspunt van het
college. Daarnaast gaan we graag met de raad in gesprek over de voorstellen die worden gedaan
als gevolg van de voorliggende bestuursopdracht.
c. Wat is de inschatting van de planning om te komen tot een financieel kader dat past bij de
financiële situatie van de gemeentes? Ook hier graag een tijdpad dat zicht geeft op welk moment
wat in welk gremium aan de orde komt en in het bijzonder wanneer informatie naar de raad gaat
en wanneer de raad ook invloed heeft op de besluiten
Er zal een proces rondom het vervolgtraject worden afgestemd in het DB van 3 maart 2021. Daaruit
voortvloeiend zullen wij ook een schema opstellen hoe we de raad in positie brengen in dit proces.

