
# Maatregel 2021 kleur 

(conform 

rapportages 

rood, oranje 

of groen)

Toelichting op oranje/rood 2022 2023 2024 Beschrijving

1 Declaratieregeling: besteedbaar budget  €      34.000 Maatregel is vervallen na amendement.  €       34.000  €       34.000  €         34.000 Inwoners met een laag kunnen aanspraak maken op de declaratieregeling voor o.a. 

schoolgeld en abonnementen. Het maximale budget p.p. wordt teruggebracht van € 

210 naar € 150 p.p.

2 Declaratieregeling: onderuitnutting  €      80.000 Maatregel is na amendement met 60K verlaagd (is 20K 

geworden). Budget is afgeboekt.

 €       80.000  €       80.000  €         80.000 Minimale inzet op armoedebestrijding kinderen.  De minimale inzet op 

armoedebestrijding levert dit bedrag op. 

3 Samen Vooruit, gekanteld armoedebeleid  €        8.000 Gerealiseerd, budget is afgeboekt. Omzetten project en implementeren in casemanagement, dit betreft een overgang die 

al in gang was gezet.

4 Onderuitnutting armoede en minimabeleid  €      42.000 Maatregel is vervallen na amendement.  €       42.000  €       42.000  €         42.000 Minimale inzet op Armoede- en minimabeleid. De minimale inzet op 

armoedebestrijding levert dit bedrag op. Bij een stijging van kosten is er geen reserve.

5 Meerjarenprognose afbouw SW  €               -   Loopt conform planning. In overleg met Ferm Werk wordt een 

plan van aanpak gemaakt voor volgend jaar zomer.

 €               -    €               -    €                  -   Geen impact, dit is de wettelijke afbouw. Vraagt wel een termijnplan. 

6 SW dagbesteding Ferm Werk-Reinaerde herindicatie  €               -   Loopt op schema, binnen Ferm Werk wordt een werkgroep 

opgericht.

 €       90.000  €       90.000  €         90.000 Uitstroom mogelijk via herindicatie en pensionering. Inwoners worden geherindiceerd 

op het moment dat dat mogelijk is. De verwachting is dat een deel een 

bijstandsuitkering gaat krijgen. 

7 Arbeidsparticipatie versoberen cf reële uitgaven  €    153.000 Taakstelling wordt gehaald. N.a.v. de gesprekken die Ferm Werk 

met de gemeente heeft gevoerd over de taakstelling 

arbeidsparticiaptie, heeft Ferm Werk hun dienstverlening hierop 

aangepast.

 €    153.000  €    153.000  €       153.000 Versoberen budget conform reële uitgaven. Daarbij rekening houdend dat een deel van 

het budget ook wordt meegenomen naar Woerden Wijzer om dit daar in te zetten. Dit 

is aframing van de kosten.

8 Inwoners werkfitscore C en D wettelijk minimum  €    175.000 Taakstelling op dit onderwerp wordt niet gehaald, afgesproken 

dat bedrag elders binnen begroting Ferm Werk gevonden moet 

worden. Op basis van de prognose Q2 kan dit bedrag voor het jaar 

2021 ingeboekt worden. De structurele bezuiniging is onderwerp 

van gesprek bij de bestuursopdracht begroting 2022 Ferm Werk. 

 €    175.000  €    175.000  €       175.000 Inwoners met multiproblematiek en een grote afstand tot betaald werk worden 

minimaal ondersteund door Ferm Werk. Het is een Ferm Wijzer light.

9 Ambtelijke capaciteit voor Ferm Wijzer  €        8.000 Gerealiseerd, budget is afgeboekt. Niet verlengen van het project Ferm Wijzer. Verlenging was nog niet ingeboekt, maar 

het voorkomt meerkosten (ambtelijke capaciteit). Activering wordt versoberd, meer 

initiatief bij inwoners. 

10 Basis Arbeidsmarkt  €               -   Conform planning, heeft verder geen financiele gevolgen.  €               -    €               -    €                  -   Project basis arbeidsmarkt  is gericht op inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Stopzetten project levert nu nog geen besparing op, maar voorkomt kosten in de toekomst. 

11 Versobering dienstverlening divers  €               -   Loop op schema, is opgenomen in de enveloppe 

arbeidsparticipatie.

 €               -    €               -    €                  -   Effectiever inzetten van re-integratieconsulenten gericht op de doelgroep waarbij de 

ondersteuning leidt tot meer uitstroom. De potentiele bezuiniging is meegenomen bij 

maatregel 8.

12 Enveloppe Arbeidsparticipatie  €               -   Loopt conform planning.  €               -    €       50.000  €       200.000 Dit is een taakstellende bezuiniging op de kosten van arbeidsparticipatie van (grote en 

kleine geldstroom)  bij alle fitheidsscores bovenop de maatregelen 7 en 8. 

13 Enveloppe Wsw  €               -   Loopt conform planning.  €               -    €               -    €       150.000 Omdat garantiebanen minder intensieve begeleiding vragen dan de Wsw, kan Ferm 

Werk uitwerken aan hoe de besparingen hiervan tot (taakstellend) € 150.000  (-8%) 

komen.

19 Enveloppe Minimabeleid  €               -   Loopt conform planning.  €               -    €       50.000  €       150.000 Taakstelling om de uitgaven aan minimabeleid te verminderen, bijvoorbeeld door 

besparingen rond de collectieve zorgverzekering en/of de tegemoetkoming 

meerkosten zorg.

Totaal  €    500.000  €    574.000  €    674.000  €    1.074.000 

Amendement bij SH:

Schrappen maatregel declaratieregeling besteedbaar 

budget

-34.000 -34.000 -34.000 -34.000

Schrappen maatregel armoede en minimabeleid -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

Wijziging maatregel benutten ruimte declaratie 

budget

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Totaal wordt 364.000 438.000 538.000 938.000


