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Geacht bestuur, 

In onze vergadering van 23 februari hebben wij kennis genomen van de kaderbrief Ferm Werk 2024. 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van onze zienswijze op de kaderbrief. 

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het feit dat er weer een kaderbrief door Ferm 
Werk is opgesteld. De raad is zich bewust van de gezamenlijke inspanningen van de 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk bij het tot stand komen 
van deze kaderbrief. Ferm Werk heeft de afgelopen jaren diverse uitdagingen gehad, waardoor 
het slechts gedeeltelijk in staat is geweest om met de huidige middelen invulling te geven aan de 
wensen van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Het op peil houden 
en verbeteren van de dienstverlening van Ferm Werk vergt een impuls in de bedrijfsvoering van 
Ferm Werk. 

Een toekomstbestendige bedrijfsvoering vormt de basis voor succesvolle uitvoering van het beleid. 
Het op orde brengen van de bedrijfsvoering is een voorwaarde voor realisatie van de voorgestelde 
interventies op de genoemde beleidsthema’s in de kaderbrief. We stellen voor om reeds in 2023 te 
starten met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Met een gezonde en stabiele bedrijfsvoering 
zien wij de uitvoering van het beleid met vertrouwen tegemoet. 

Een stabiele inzichtelijke bedrijfsvoering vormt ook de basis voor verdere uitwerking van nog 
openstaande bestuursopdrachten, aandacht voor efficiency en effectiviteit en een stabiele voortgang 
van de natuurlijke afbouw van de Wsw. Met het verbeteren van de bedrijfsvoering zal er ook meer 
zicht komen op de dienstverlening van Ferm Werk en de hiermee gepaard gaande uitvoeringskosten. 

Met de gewijzigde begroting 2022 - 2025 is de basis gelegd voor meer inzicht in dienstverlening door 
de uitvoering op te splitsen in de programma’s inkomensregelingen, arbeidsparticipatie, SW-bedrijf en 
Nieuw Beschut en aanvullende dienstverlening. Wij beschouwen de programma’s als een opmaat 
voor een verdere verdieping van de transparantie van de dienstverlening. Meer inzet op verbetering 



van de bedrijfsvoering van Ferm Werk zal volgens ons leiden naar nog meer inzicht in de 
uitvoeringskosten per programma. Uitgaande van de hulpvraag van de inwoner zijn we benieuwd 
welke ingezette middelen leiden tot welk maatschappelijk effect. Graag zien we een specificatie van 
de uitvoeringskosten in concreet te leveren diensten. Welke diensten levert Ferm Werk, tegen welke 
prijs? Hoe vertaalt de inzet van Ferm Werk zich in meetbare effecten? Welke inspanningen worden er 
op welke doelgroepen geleverd en met welke resultaten? Hoeveel inwoners maken gebruik van welke 
diensten en met welk effect? 
 
Op termijn zal dit leiden tot meer mogelijkheden om door middel van een gedegen kosten- en 
batenanalyse de mogelijke inzet van de maatschappelijke partners tegen het licht te houden. Een in 
2023 ingezette injectie in de bedrijfsvoering vormt de basis voor succesvolle realisatie en monitoring 
van de 5 genoemde beleidsprioriteiten in de kaderbrief 2024. 
 
Monitoring op de beleidsthema’s 
 
1. C/D groep 
Blijf ook in 2023 monitoren op het aantal mensen dat via het sociaal loket een geschikte vorm van 
participatie krijgt aangeboden. Vermeld de resultaten in de kwartaalrapportages. Maak waar mogelijk 
de effectiviteit van de intensivering meetbaar. 
 
2. Arbeidsmarktregio’s 
Geef via de arbeidsmarktregio’s inzicht in eventueel in te zetten middelen, zowel financieel als in de 
vorm van beschikbare re-integratie instrumenten.  
 
3. Statushouders 
Maak sturing en bijsturing van de resultaten Nieuwe Wet Inburgering via een werkgroep mogelijk. 
Vermeld de resultaten in de kwartaalrapportages. Maak waar mogelijk de effectiviteit van de 
intensivering meetbaar. 
 
4. Armoede/bestaanszekerheid 
Maak sturing en bijsturing van de resultaten armoederegelingen via een werkgroep mogelijk. Vermeld 
resultaten in de kwartaalrapportages.  
 
5. Jongeren 
De gemeente Woerden zet al in op ‘Jongeren In Participatie’. We zien graag meer mogelijkheden op 
het gebied van sturing en bijsturing van de resultaten van het project en vermelding van resultaten in 
de kwartaalrapportages. 
 
Taakstellingen 
U vraagt om te overwegen om de taakstellingen te schrappen. Wij zien dat de meeste taakstellingen 
zijn verwerkt. De komende gemeentelijke P&C-cyclus worden de nog openstaande taakstellingen 
beoordeeld. Deze zienswijze gaat alleen in op de gevraagde inzet op de beleidsthema’s en de 
bedrijfsvoering. 
 
Met deze zienswijze doen wij een aantal aanbevelingen, die bijdragen aan een toekomstgericht 
uitvoeringsbedrijf en de verwezenlijking van de in de kaderbrief genoemde beleidsthema’s. 
 
Namens de gemeenteraad, 
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griffier 




