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Aan de raad,
De Rekenkamercommissie voert – zoals u weet - een Monitor Ferm Werk uit. Wij lezen permanent mee met
de commissie- en raadstukken. Daarnaast wonen wij ook wel raadsbijeenkomsten bij. In 2016 en 2017
hebben wij een aantal gesprekken met ambtenaren gevoerd over de uitvoering van de door de raad
overgenomen aanbevelingen uit onze onderzoeksrapporten (deze betroffen het WWB-deel van de
Participatiewet). Vervolgens hebben wij een vergelijking gemaakt met de door u als raad gestelde kaders en
de aan u als raad aangeboden informatie met betrekking tot het WWB-deel van de Participatiewet. In het
voorjaarsoverleg, dat wij op 6 april j.l. met elkaar hadden, hebben wij met u afgesproken dat wij u informeren
over de uitkomsten van onze monitor. In deze brief informeren wij u over onze bevindingen.
Informatievoorziening is niet afgestemd op de rol van de raad
In het algemeen constateren wij dat de informatie, die u als raad ontvangt, ons inziens niet correspondeert
met uw rol als raad. Als raad heeft u een rol als eigenaar van Ferm Werk en als opdrachtgever naar het
college. Naar ons oordeel bevindt de informatie die u tot op heden krijgt zich niet op het gewenste
aggregatieniveau. De informatievoorziening en de afspraken bevinden zich niet op de as “college - raad”,
maar met name op de as “college – Ferm Werk”. Ook in het bestuurlijk arrangement ontbreekt naar ons
oordeel de logische verdeling van taken en informatievoorziening.
Effectiviteit is niet duidelijk
Op 23 februari j.l. heeft u een motie aanvaard waarin u het college verzoekt om bij Ferm Werk het verzoek
neer te leggen om u te voorzien van inhoudelijke informatie die u in staat stelt om een volwaardig debat te
voeren en besluiten te nemen. Dit heeft u wederom verwoord in uw zienswijze bij de begroting 2018 van
Ferm Werk. Ook wij constateren dat de informatie die u krijgt aangeboden geen inzicht geeft in de
effectiviteit van het beleid en de ingezette middelen.
Prestatie-indicatoren en kaders
Bij de oprichting van Ferm Werk in 2015 heeft u prestatie-indicatoren vastgesteld. Ons is gezegd dat deze
zijn komen te vervallen en dat voor 2017 resultaatafspraken zijn gemaakt die hiervoor in de plaats zijn
gekomen. Wij hebben echter geen documentatie kunnen ontvangen waaruit blijkt dat u dat als zodanig heeft
besloten. Wij constateren dat de informatie aan u met betrekking tot de resultaatafspraken vaak
detaillistischer is dan wij zouden verwachten. Naar ons oordeel betreffen het geen prestatie-indicatoren die
logisch volgen vanuit de door u gestelde kaders. De huidige informatie stelt u ons inziens daarom niet
voldoende in staat om uw kaderstellende en controlerende rol uit te voeren.
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Wij treden graag met u in overleg
Wij zijn graag bereid om onze bevindingen nader met u te bespreken, bijvoorbeeld in de werkgroep
sturing&monitoring Sociaal Domein. Naast bevindingen hebben wij ook ideeën, met name voor het
formuleren van bruikbare kaders en prestatie-indicatoren in lijn met de reeds verstrekte checklist
“Informatievoorziening aan de gemeenteraad bij verbonden partijen”. Mocht u dit onderwerp ook nader met
ons willen bespreken, dan zien wij uw uitnodiging van harte tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamercommissie Woerden

M.A. (Marcel) Fränzel MSc
voorzitter

