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Samenvatting 
De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling, de kaderbrief 2024 
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden 
om hun aanbevelingen op de kaderbrief middels een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze op de kaderbrief wordt 
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. De kaderbrief en de zienswijzen van alle 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 
Ferm Werk 2024 - 2027. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/086846) en de kaderbrief Ferm Werk 2024 (D/23/086844)  
2. De zienswijze met kenmerk D/23/086920 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 

a. Voorstel om reeds in 2023 te investeren in de bedrijfsvoering van Ferm Werk en dit in 2023 te verwerken in een 
begrotingswijziging met als beoogd resultaat  

  SMART hulpvraag, doel en in te zetten middelen; 
  specificatie van de uitvoeringskosten in concreet te leveren diensten en bijbehorende kosten; 
  inzicht in de uitvoeringskosten en mogelijke investeringen dan wel bezuinigingen; 
  inzicht in kosten en baten en mogelijke inzet van maatschappelijke partners. 

b. Aandacht voor monitoring op de genoemde beleidsthema's door de inzet van werkgroepen en vermelding van 
resultaten in de kwartaalrapportages   

3. Het bedrag van € 96.044,-- voor versterking en modernisering van de bedrijfsvoering van Ferm Werk in de 
voorjaarsrapportage 2023 van de gemeente Woerden op te nemen.  

4. De zienswijze middels bijgevoegde brief (D/23/086920) te sturen aan het bestuur van Ferm Werk.  

 
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Met het indienen van een zienswijze krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om aanbevelingen op de kaderbrief kenbaar 
te maken. In de zienswijzeprocedure hebben de deelnemende gemeenten kennisgenomen van elkaars zienswijzen op de 



kaderbrief 2024. De zienswijzen hebben een min of meer gelijke strekking waarbij bewust ruimte is gelaten voor eigen 
accenten, waaronder een financiële duiding. De ingediende zienswijzen op de kaderbrief van alle deelnemende 
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Ferm 
Werk. De kaderbrief en de zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting Ferm Werk 2024 - 
2027. De ontwerpbegroting wordt 20 april 2023 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.  
 
Beleidsrichtingen kaderbrief 2024  
De kaderbrief 2024 bevat een vijftal beleidsthema's (ondersteuning doelgroep c/d, samenwerking met werkgevers en 
arbeidsmarktregio's, statushouders en de wet inburgering, armoede en jongeren) waarop Ferm Werk zich in 2024 gaat 
richten. Naast de vijf beleidsthema's wordt in de kaderbrief voorgesteld om de bedrijfsvoering op orde krijgen. De 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk vinden een kwalitatieve versterking en een 
effectievere en meer efficiënte inrichting van de organisatie van zeer groot belang (zie ook het onderzoek 
participatiebeleid Groene Hart rekenkamer, zie bijlage D/23/088867). Een toekomstbestendige bedrijfsvoering vormt de 
basis voor succesvolle uitvoering van het beleid. Het college is dan ook blij met de realistische constatering dat het op 
orde brengen van de bedrijfsvoering voorwaardelijk is voor realisatie van de voorgestelde interventies op de 
beleidsthema's. Gezien het belang van de bedrijfsvoering stelt het college voor om reeds in 2023 te starten met het op 
orde krijgen hiervan. Met een gezonde en stabiele bedrijfsvoering ziet het college de uitvoering van het beleid met 
vertrouwen tegemoet. Het zo spoedig mogelijk op orde krijgen van de bedrijfsvoering is voor het college de belangrijkste 
aanbeveling in de zienswijze. 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
Bij de realisatie van de aandachtpunten in de kaderbrief rekening houden met:  

1. Het op orde hebben van de bedrijfsvoering als voorwaarde voor het slagen van de uitvoering van de 5 
beleidsthema's.  

2. Extra inzet sociaal team bij het verwezenlijken van de integrale werkwijze ondersteuning doelgroep c/d.  
3. Verhoging taakstelling statushouders, waarbij de (extra) inzet van ketenpartners onvermijdelijk is.  
4. Krapte op de arbeidsmarkt kan er toe leiden dat het moeilijk wordt om benodigde extra capaciteit in te huren.  

 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
In de kaderbrief zijn op bladzijde 12 de financiële kaders per beleidsthema opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige 
effecten van de kaderstelling, kostenontwikkelingen als gevolg van wetgeving, indexering, CAO aanpassingen etc. 
worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2024 - 2027. In verband met de aanbeveling om reeds in 2023 de 
bedrijfsvoering van Ferm Werk te versterken is met ingang van 2023, conform de verdeelsleutel Woerden, een bedrag 
benodigd van € 96.044,--. Dit bedrag zal in de voorjaarsrapportage 2023 worden opgenomen. De gemeentelijke bijdrage 
voor 2024 wordt conform de financiële kaders van de gemeente Woerden in de gemeentelijke begroting 2024 verwerkt.  
 
Taakstellingen Strategische heroriëntatie  
De afgelopen jaren heeft Ferm Werk invulling gegeven aan het verwerken van diverse taakstellingen vanuit de 
strategische heroriëntatie. Deze taakstellingen betreffen de bezuinigingen die de gemeente individueel kan realiseren. 
 
Concreet gaat het om de volgende gerealiseerde taakstellingen: 
Taakstelling Werk en Inkomen 2023 2024 2025 2026 

Meerjarenprognose afbouw SW PM PM PM PM 
Arbeidsparticipatie versoberen cf reële 
uitgaven 

153.000 153.000 153.000 153.000 

Inwoners werkfitscore C en D wettelijk 
minimum 

175.000 175.000 175.000 175.000 

Basis Arbeidsmarkt PM PM PM PM 
Enveloppe Minimabeleid 0 50.000 150.000 150.000 
Totaal wel gerealiseerd 328.000 378.000 478.000 478.000 

 
Van de bezuinigingen die bestaan uit uitvoeringskosten, alsmede bezuinigingen op specifieke dienstverlening, 
heeft Ferm Werk reeds in hun gewijzigde begroting 2022-2025 aangegeven dat niet alle bezuinigingswensen 



direct door Ferm Werk zijn over te nemen. In het voorwoord van de kaderbrief 2024 geeft Ferm Werk aan dat 
de haalbaarheid van de resterende taakstellingen voor 2024 en verder nagenoeg nihil zijn.  
 
Concreet gaat het hierbij om de volgende taakstellingen:  

Taakstelling Werk & Inkomen  
  

2024 2025 2026 

SW dagbesteding Ferm Werk – Reinaerde herindicatie 90.000,- 90.000,- 90.000,- 
Enveloppe Arbeidsparticipatie 200.000,- 200.000,- 200.000,- 
Enveloppe Wsw 150.000,- 150.000,- 150.000,- 
Totaal 440.000,- 440.000,- 440.000,- 

 
 
Ferm Werk vraagt om te overwegen om de taakstellingen te schrappen. Het college ziet dat Ferm Werk de 
meeste taakstellingen heeft verwerkt en zal de komende P&C-cyclus de nog openstaande taakstellingen 
beoordelen. Deze zienswijze gaat alleen in op de gevraagde inzet op de beleidsthema’s en de bedrijfsvoering. 
Het college ziet de gevraagde inzet op bedrijfsvoering als mogelijkheid om meer zicht te krijgen in de 
dienstverlening van Ferm Werk, daarom wordt in de zienswijze gevraagd deze inzet al in 2023 uit te voeren.  
 
De haalbaarheid van de taakstellingen, alsmede de financiële vertaling hiervan, zal onderdeel zijn van het 
gemeentelijke begrotingsproces.  
 
 
  
 
   
 
Vervolgproces 
In de aanbiedingsbrief kaderbrief 2024 vraagt Ferm Werk om uiterlijk 16 februari 2023 de zienswijze toe te sturen. Omdat 
de raadsvergadering van de gemeente Woerden op 23 februari plaatsvindt, is met Ferm Werk afgestemd dat de raad van 
Woerden tot 23 februari 2023 in de gelegenheid wordt gesteld om hun zienswijze op de kaderbrief te formuleren. De 
kaderbrief en de zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpbegroting Ferm Werk 2024 - 2027. Deze 
ontwerpbegroting wordt op 20 april 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Na vaststelling in het 
Algemeen Bestuur wordt de ontwerpbegroting voor zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden in de 
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. De gemeenten behandelen vervolgens de ontwerpbegroting 2024-2027 in de 
raadscyclus van mei en leveren hun zienswijze uiterlijk 26 juni 2023 aan bij Ferm Werk. De eventuele zienswijzen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve begroting 2024-2027. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:  
- Artikel 23 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.  
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen. 
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