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Onderwerp Zienswijze op de gewijzigde begroting Ferm Werk 2022 - 2025 

Nummer 
Z/21/035000 / 

D/22/047775 

Datum 

publicatie 
12 januari 2022  

Portefeuillehouder Wethouder Becht Contactpersoon Arthur Rutgrink 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2022-2025 van Ferm Werk.  

2. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2022-2025 met kenmerk D/22/047823 vast te 

stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:  

a. meer SMART maken van hulpvraag, doel en in te zetten middelen;  

b. meer transparantie in de begroting van de diensten die worden geleverd;  

c. overzicht van de te leveren diensten en bijbehorende kosten;  

d. de aangekondigde nota ‘inzicht in efficiency en effectiviteit’ met aandacht voor de 

punten a t/m c;  

e. een kostenverdeelmodel waarbij de kosten zoveel mogelijk overeenkomstig de 

werkelijke afname van diensten worden verdeeld;  

f. onderzoek naar de verdere invulling van de bezuinigingen vanuit de strategische 

heroriëntatie; 

g.  analyse van de natuurlijke afbouw Wsw; 

h.  de ontwikkeling van een richtinggevend kader om in de toekomst meer inzicht te 

hebben in uitvoeringskosten, investeringen dan wel bezuinigingen.  

3. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022-2025 van respectievelijk € 

113.620, € 46.895, € 250.191 en € 216.565 bij de Voorjaarsrapportage/kadernota 2022 te 

verwerken in de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting.  

4. De zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/22/047823) te sturen aan het bestuur 

van Ferm Werk.  

Publieks-

samenvatting 

Het bestuur van Ferm Werk heeft op 24 december 2021 de begrotingswijziging 2022-2025 

aangeboden met het verzoek aan de gemeenteraad om een zienswijze te geven. De gewijzigde 

begroting 2022-2025 heeft een grote verandering ondergaan. Deze verandering vormt de basis 

voor een nieuwe vereenvoudigde governance structuur, waarin slechts sprake is van één 

juridische entiteit: de GR Ferm Werk. Alle activiteiten uit de overige juridische entiteiten zijn 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 gewijzigde begroting. 

Daarnaast biedt de gewijzigde begroting beter inzicht in de kosten van de uitvoering en zijn de 

(uitvoerings)- programma’s herschreven. Met de gewijzigde begroting 2022-2025 is een eerste 

stap gezet in de transparantie van de dienstverlening van Ferm Werk. Er wordt een basis gelegd 

voor een verbeterde informatievoorziening aan de deelnemende gemeenten en aan het in het 

verlengde hiervan liggende vertrouwen in Ferm Werk als uitvoeringsinstantie van de 

Participatiewet. Er zijn echter nog onderwerpen, waarbij nog ruimte is voor discussie. Welke 

dienstverlening kunnen we van Ferm Werk verwachten? Biedt de gewijzigde begroting het 

gewenste inzicht in de diensten en de kosten? Welke verhouding tussen de verschillende 

(uitvoerings)-programma's is daarbij gewenst? Is het inzicht in effectiviteit en efficiency 

voldoende? Met welk kostenverdeelmodel zijn we tevreden? Welke juridische structuur van de 

GR heeft de voorkeur? De voorliggende begroting is nog niet in overeenstemming met onze 

financiële wensen. In 2022 zijn er nieuwe stappen nodig om te zoeken naar het door alle partijen 
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gewenste evenwicht in beschikbare middelen en het gewenste beleid. Dit raadsvoorstel bevat de 

concept zienswijze, die het college de raad voorstelt naar aanleiding van de gewijzigde begroting 

Ferm Werk 2022 – 2025 en het daarbij behorende spoorboekje.  

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 26 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 31 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 3 februari en raadsvergadering 24 februari 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

1. Kan de raad zich vinden in de door het college voorgestelde zienswijze (brief) met het ‘gemeenschappelijke 

woord vooraf’ als algemeen beeld waarin wordt gesteld dat de gewijzigde begroting aansluit bij de 

bestuursopdrachten van Ferm Werk en dat met het spoorboekje meer inzicht in focus en ambities naar de 

toekomst wordt geboden? En dat de gedane stappen naar meer transparantie groot zijn? 

2. Kan de raad zich vinden in de voorgestelde aandachtspunten? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

13-01-2022 Presentaties 

spoorboekje/begrotin

g(swijziging) en 

zienswijze 

Themabijeenkomst begrotingswijziging en spoorboekje Ferm Werk 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn technische vragen gesteld. Deze 

vragen van Inwonersbelangen en Woerden&Democratie zijn 

beantwoord. 

23-12-2021 Raadsvragen Raadsvergadering 

Tijdens deze raadsvergadering heeft de fractie van Progressief Woerden 

raadsvragen gesteld. N.a.v. de beantwoording van deze raadsvragen 

heeft de agendacommissie op voorspraak van de gemeenteraad 

besloten een themabijeenkomst te beleggen op 13 januari 2022. 

28-10-2021 Raadsinformatiebrief Stand van zaken voortgang bestuursopdrachten Ferm Werk 

In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand 

van zaken met betrekking tot de voortgang van de bestuursopdrachten, 

de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022- 2025 Ferm Werk. 

29-04-2021 Raadsinformatiebrief Stappenplan bestuursopdrachten Ferm Werk 

In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over het 

stappenplan. Daarnaast wordt de raad opgeroepen om door middel van 

een gezamenlijke raadsbijeenkomst vanuit de deelnemende gemeenten 

in mei 2021 zich verder te laten informeren over de stappen die leiden 

tot een nieuwe constellatie van Ferm Werk. Daar wordt het verband 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/03-februari/20:00/5-Uitgaande-brief-zienswijze-D22047823-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/presentatie-Raad-Woerden-begroting-2022-en-spoorboekje.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/presentatie-Raad-Woerden-begroting-2022-en-spoorboekje.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/Presentatie-zienswijze-gewijzigde-begroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/Beantwoording-technische-vragen-Inwonersbelangen-Ferm-Werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/Beantwoording-technische-vragen-Woerden-Democratie-Ferm-Werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-december/20:00/Raadsvragen-Progressief-Woerden-Ferm-Werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21037389-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-voortgang-bestuursopdrachten-Ferm-Werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21016967-Raadsinformatiebrief-Stappenplan-bestuursopdrachten-Ferm-Werk.pdf
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gelegd tussen dienstverlening, besturing en kostenopbouw. Om 

vervolgens op een nader te bepalen moment een napraatsessie met de 

desbetreffende woordvoerders te organiseren. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

GR Ferm Werk 

 

 

 

Wet gemeen-

schappelijke 

regelingen (Wgr) 

Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 

Het dagelijks bestuur stelt de colleges en via de colleges de raden van de deelnemers in de 

gelegenheid om hun zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen. 

 

Artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen 

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar 

lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk 

orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur 

voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan 

het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR402960/2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01

