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24 december 2021
Aanbieding concept gewijzigde begroting Ferm Werk 2022 – 2025 en spoorboekje 2022

Geacht college,

Begin oktober 2021 ontving u van Ferm Werk de ontwerpbegroting 2022 - 2025. De 
gemeenteraden hebben, voorafgaande van aan de vaststelling van ontwerpbegroting 2022 - 
2025 door het Algemeen Bestuur Ferm Werk, afgezien van een zienswijze op deze 
ontwerpbegroting, in afwachting van de gewijzigde begroting 2022. Het concept van de 
gewijzigde begroting 2022 – 2025 bied ik u hierbij aan namens het DB van Ferm Werk.

Concept gewijzigde begroting 2022 - 2025
De nieuwe begroting heeft een grote verandering ondergaan. Er is bijzonder hard gewerkt om 
de begroting zodanig om te bouwen dat deze de basis voor de nieuwe vereenvoudigde 
governance structuur waarin slechts sprake is van één juridische entiteit, de GR Ferm Werk. 
Alle activiteiten uit de overige juridische entiteiten worden immers per 1 januari 2022 
ondergebracht in de GR Ferm Werk. Daarmee zijn de eerste resultaten van de vernieuwing en 
de beleidsvoornemens van Ferm Werk opgenomen in deze concept begroting.
Zoals eerder toegezegd kan Ferm Werk de komende periode, voorafgaand aan mogelijkheid 
van de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen, een toelichting worden gegeven over 
deze concept gewijzigde begroting 2022 – 2025. 

Spoorboekje 2022
Wij realiseren ons terdege dat deze concept gewijzigde begroting slechts één stap is in de 
vernieuwing van, en de samenwerking met, Ferm werk. In de brief van begin oktober is daarom 
tevens toegezegd om een spoorboekje 2022 op te stellen en aan u voor te leggen. Dit 
spoorboekje is eveneens bijgevoegd.
Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur hebben een drietal bestuursopdrachten 
verwoord voor de organisatie Ferm Werk. Met behulp van de in oktober gemaakte analyse van 
de bestuursopdrachten, de ervaringen van de afgelopen maanden en de nu opgeleverde 
concept begroting is het nieuwe spoorboekje 2022 opgezet waarin ook de huidige, nog niet 
gerealiseerde onderdelen van de bestuursopdrachten in zijn opgenomen. 

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk
[naam]
Directeur a.i.
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