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Kennisnemen van 
Het stappenplan van de bestuursopdrachten Ferm Werk. 
  
 
   
 
Inleiding 
Tijdens de politieke avond van 4 maart jl. heeft wethouder Becht u toegezegd u te informeren over de wettelijke 
basisverplichtingen en de bovenwettelijke inspanningen van Ferm Werk (T-467) en het te volgen stappenplan en de rol 
van uw raad hierin (T-468). Deze raadsinformatiebrief geeft eerste informatie over deze toezeggingen.  
 
De wettelijke verplichtingen en bovenwettelijke inspanningen, de governance structuur en de kostenverdeling tussen de 
eigenaren (4 gemeenten) zijn de bouwstenen van de vernieuwingsopdracht aan Ferm Werk. De gezamenlijke impact van 
de bestuursopdrachten is groot en leidt tot structurele veranderingen van Ferm Werk als GR. Gelet op de sterke 
samenhang en het complexe samenspel, worden de bestuursopdrachten geïntegreerd.  
 
Het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk heeft de directeur a.i. van Ferm Werk (Sijko Wierenga) opgedragen om samen met 
een gemeentelijke stuurgroep tot een nieuwe constellatie te komen van dienstverlening, besturing en kostenopbouw. 
Voorzitter van deze stuurgroep is de heer Johan de Jager, gemeentesecretaris Bodegraven-Reeuwijk.  
 
Voorstel van wethouder Becht aan uw raad is dat hij met de voorzitter van de stuurgroep in mei een werkgroep van de 
raad nader informeert over de te zetten stappen door en met Ferm Werk.  
 
De hoofdlijn van het stappenplan is als volgt: de aanpassing van de governancestructuur is één van de drie 
bestuursopdrachten die parallel uitgevoerd worden. De tweede bestuursopdracht betreft het vaststellen van de 
basisdienstverlening nieuwe stijl. Deze bestuursopdracht moet een antwoord geven op het (politiek/wettelijk) vereist 
minimum van de dienstverlening. Daarbij wordt de basisdienstverlening gedefinieerd als de producten en diensten die de 
gemeenten alle vier afnemen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij hun aanvullende dienstverlening willen vormgeven.  
De derde bestuursopdracht is het opstellen van een nieuwe kostenverdelingssystemathiek, die moet aansluiten bij de 
gewijzigde governancestructuur en de vastgestelde dienstverlening. Uitgangspunt is om tot een vereenvoudigde en 
transparantere kostenverdeling te komen, zodat ongewenste en ondoorzichtige financiële fluctuaties, die van invloed 
kunnen zijn op de begrotingen van de individuele gemeenten, worden voorkomen.  
 
De uitwerking van de drie bestuursopdrachten vindt de komende maanden plaats. Binnen de uitwerking van de 



bestuursopdrachten doen zich besluitvormingsmomenten voor die, zodra het aan de orde is, aan het DB FW en indien 
nodig ook aan de gemeenteraden worden voorgelegd. De bestuursopdrachten dienen dit jaar afgerond te worden zodat 
de uitkomsten de basis kunnen vormen voor het opstellen van de begroting 2023.  
 
Om de continuïteit van dienstverlening niet in gevaar te brengen, stelt Ferm Werk een ontwerpbegroting 2022 van 
dienstverlening op. Als kaderstellend uitgangspunt gelden de bedragen die in de individuele begrotingen van de 
gemeenten zijn opgenomen. Voor de gemeente Woerden gaat het om bedragen waarin de business cases vanuit de 
strategische heroriëntatie uit 2020 verwerkt zijn, zoals de overgang van een deel van de dienstverlening naar Woerden 
Wijzer. Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 doorlopen we de formele stappen. De ontwerpbegroting 2022 
wordt vóór het zomerreces door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besproken. De door de raad 
vastgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 wordt uiterlijk op 1 augustus aan het bestuur van Ferm Werk 
toegestuurd.    
  
 
   
 
Kernboodschap 
Laat uw raad door middel van een gezamenlijke raadsbijeenkomst vanuit de deelnemende gemeenten in mei 2021 
informeren over de stappen die leiden tot een nieuwe constellatie van Ferm Werk. Daar wordt het verband gelegd tussen 
dienstverlening, besturing en kostenopbouw. Vervolgens zal er voor uw raad, op een nader te bepalen moment, een 
napraatsessie met de desbetreffende woordvoerders georganiseerd worden.   
  
 
   
 
Financiën 
Nog niet van toepassing. 
 
   
 
Vervolg 
Zie kernboodschap.  
 
   
 
Bijlagen 
Niet van toepassing.  


