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Zienswijze 
Vraag 1 
hoe worden onze amendementen en moties van de begroting verwerkt in de begroting? En zouden deze niet 
moeten worden verwerkt in de zienswijze? 
 
Antwoord 1 
Ik neem aan dat u hier verwijst naar de moties: liefde moet bloeien, ook in de bijstand, langer samen met 
volwassen kinderen onder een dak, zonder korting op de bijstand, minder regels, direct uitkeren en het 
amendement meer kansen op de arbeidsmarkt. 
De moties en het amendement zijn niet verwerkt in de zienswijze. De moties liefde moet bloeien, ook in de 
bijstand en de motie langer samen met volwassene  kinderen onder een dak, zonder korting op de bijstand zijn 
in onderzoek. Uiterlijk juni 2022 laten wij weten of deze moties uitvoerbaar zijn. De motie minder regels, direct 
uitkeren is een motie waar ook vanuit het armoedebeleid naar gekeken wordt. Deze motie wordt dus breder 
opgepakt. Medio Q3 wordt u nader geïnformeerd over de voortgang. 
De moties zijn niet in deze begroting opgenomen en maken dientengevolge ook geen deel uit van de 
zienswijze. De in het amendement voorgestelde twee nieuw beschut plekken worden gerealiseerd en maken 
onderdeel uit van de nog vast te stellen begrotingswijziging 2022. 
 
Begroting 
Vraag 2 
Blz 9: W3 - dit gaat over de begeleiding van inwoners nu door Woerden Wijzer. Is die besparing van 153.000 
nog steeds reëel? 
 
Antwoord 2 
W3 betreft een reeds gerealiseerde bezuiniging met betrekking tot het budget arbeidsparticipatie. Met het 
toenemen van het bestand onder invloed van corona, komt het te besteden budget per inwoner logischerwijs 
verder onder druk te staan. 
 
Vraag 3 
Blz 9: W6, 7 en 8 - de enveloppes: wat voor mogelijkheden zijn daar überhaupt? En is het denkbaar om deze 
enveloppes te schrappen als er meevallers zijn door minder beroep op de bijstand? 
 
Antwoord 3 
Bezuiniging W6: de enveloppe arbeidsparticipatie 
Gewenste bezuinigingen die bestaan uit uitvoeringskosten zijn niet in de begroting verwerkt. Dit neemt niet weg 
dat de wens van de gemeenten duidelijk is en dat wij de zoektocht naar verdere ombuigingen voortzetten. 
Indien en voor zover er ombuigingsmogelijkheden zijn, worden zij in meerjarig perspectief geplaatst. Hierbij 
wordt geïnvesteerd in het verkrijgen van meer inzicht in de effectiviteit en de efficiency van de dienstverlening 
met als doel een goedkopere dienstverlening aan te kunnen bieden. 
De bezuiniging enveloppe arbeidsparticipatie betreft o.a. bezuinigingen op de uitvoeringskosten. Nader inzicht 
in de kosten zal doen uitwijzen of er bezuinigingsmogelijkheden zijn. 
 
Bezuiniging W7: 
Nader onderzoek naar de SW zal moeten uitwijzen of er hier mogelijkheden zijn. 
 
Bezuiniging W8, enveloppe minimabeleid 
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Bij het opstellen van de begroting 2022 was de invulling van de taakstelling gemeente Woerden op de 
Enveloppe Minimabeleid (W8) nog niet concreet. De precieze invulling van de enveloppe minimabeleid 
bevindt zich nog in de onderzoeksfase. De taakstelling is daarom vooralsnog verwerkt in de uitgaven voor de 
declaratieregeling. 
 
De mogelijkheid om bezuinigingen te schrappen als gevolg van meevallers met betrekking tot de instroom in de 
bijstand vergt een politiek besluit. 
 
Vraag 4 
Zie ook beantwoording vraag 3. Blz 9: De enveloppe minimabeleid wordt voorlopig onder de declaratieregeling 
gezet. Wat zegt dat? Dat we over een tijdje geen geld meer hebben voor mensen die een beroep doen op de 
declaratieregeling? Hoe verhoudt zich dat tot het armoedebeleid waarbij juist werd gesteld dat er voldoende 
gecommuniceerd moet worden naar inwoners over deze regeling? 
 
Antwoord 4 
Bij het opstellen van de begroting 2022 was de invulling van de taakstelling gemeente Woerden op de 
Enveloppe Minimabeleid (W8) nog niet concreet. De precieze invulling van de enveloppe minimabeleid 
bevindt zich nog in de onderzoeksfase. De taakstelling is daarom vooralsnog verwerkt in de uitgaven voor de 
declaratieregeling. 
 
Vraag 5 
Waarom gaan de pensioenen van stafmedewerkers over naar het ABP? 
 
Antwoord 5 
De vereenvoudiging van de governance van Ferm Werk heeft onder andere tot gevolg dat de NV, waarin de 
pensioenen waren ondergebracht, wordt opgeheven. Consequentie van de vereenvoudiging is dat de 
pensioenen van ‘nieuwe’ medewerkers van de GR worden ondergebracht bij ABP, een verplichting bij een GR. 
 
Vraag 6 
Blz. 13: tabel: hoezo geen groei beschut werk? 
 
Antwoord 6 
Op het moment van schrijven van de concept begrotingswijziging 2022 waren de landelijke taakstellingen 
beschut werk nog niet bekend voor de jaren 2022 en verder. Per 1-1-2022 is de wens om twee extra beschut 
plekken te bekostigen uit de algemene reserve gerealiseerd. Deze twee plekken zijn nog niet in de begroting 
opgenomen. 
 
Vraag 7 
Blz 13: er worden minder declaratiebanen ingevuld dan de banenafspraak. Hoe kan je zomaar afwijken van een 
wettelijke afspraak? Dat mag toch niet. 
 
 
Antwoord 7 
Als met ‘declaratiebanen’ wordt bedoeld: garantiebanen, dan geldt het volgende: er is geen sprake van 
wettelijke taakstellingen zoals bij beschut werk. Wel zijn er regionale afspraken gemaakt m.b.t. aantallen te 
realiseren garantiebanen. Ferm Werk baseert zich in haar begroting op die afspraken.  
 
Vraag 8 
Blz 13: het aantal Beschut werk is bevroren? Is dat niet in tegenspraak met ons amendement waarmee er twee 
extra plekken zouden zijn voor komende jaar en daarna obv behoefte het aantal bepaald?  
 
Antwoord 8 
Realisatie van de toename van nieuw beschut plaatsen kan via jaarlijkse toename van het aantal wettelijk 
verplichte werkplekken Nieuw Beschut of, vanuit de gemeente, op basis van meer financiële ruimte om extra 
werkplekken te kunnen realiseren 
Via het hieronder opgenomen amendement is de wens voor twee extra plekken kenbaar gemaakt. Per 1-1-
2022 is deze gerealiseerd door bekostiging uit de algemene reserve. 
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De twee extra plekken Nieuw Beschut zijn nog niet in de begroting van Ferm Werk opgenomen. 
De realisatie van extra plekken op basis van behoefte in de jaren na 2022 is ons niet bekend. Het staat u als 
raad uiteraard vrij om het college te vragen om extra geld te investeren, indien er behoefte is aan meer 
plekken. 
 
Vraag 9 
De Wissel is gestopt, vanwege een risico op wegvallende inkomsten. Betekent dit ook dat er minder kansen zijn 
voor mensen op een instroom op de arbeidsmarkt? 
 
Antwoord 9 
In de praktijk bleek dat de toename van de kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners met een 
detacheringsbaan niet meer in verhouding stond met de investeringen die daarvoor nodig waren. Het genoot 
de voorkeur om over te gaan tot inzet van alternatieve re-integratievoorzieningen ter bevordering van de 
kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Vraag 10 
Blz 28: integraal communicatieplan. Wordt hierbij de motie over minder regels die bij de begroting is 
aangenomen wel verwerkt? Moet dat eventueel niet in de zienswijze komen te staan? Wij vinden dat belangrijk 
als gemeente. 
 
Antwoord 10 
Zoals reeds vermeldt is de website van Ferm Werk één van de belangrijkste middelen om de communicatie van 
Ferm Werk gestalte te geven. Op 25 januari jl. is de nieuwe website van Ferm Werk gelanceerd.  Wij nodigen u 
van harte uit om deze te bezoeken. Wat betreft de motie verwijs ik naar het antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 11 
Personenvervoer- er wordt gestopt met het aanbieden hiervan voor woon-werkverkeer. Wat werd er tot nu 
toe dan geboden? Welke mensen maakten daar gebruik van? Hoe komen die naar het werk? 
 
Antwoord 11 
Zonder hiertoe wettelijk verplicht te zijn, bood Ferm Werk tot voor kort de mogelijkheid aan medewerkers om 
gebruik te maken van personenvervoer met betrekking tot woon-werk verkeer. Ferm Werk is per 1-1-2022 met 
dit vervoer gestopt. Voor alle medewerkers die nog geen vervangend vervoer hebben, ondersteunt Ferm Werk 
bij het vinden van een oplossing op maat. Tot die tijd blijft de mobiliteitsvoorziening voor deze medewerkers 
gehandhaafd door Ferm Werk.  
 


