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Inleiding: 
Overeenkomstig de planning 'procesagenda Participatie, Werk S Inkomen (PWI) heeft het dagelijks bestuur 
van Ferm Werk op 28 mei jl. de eerste kwartaalrapportage 2015 vastgesteld. Door middel van bijgaande 
RIB en bijlagen wordt de raad hierover geïnformeerd. 

Per 1 januari jl. is de Participatiewet ingetreden. Voor gemeenten (en Ferm Werk) betekent dit een aantal 
nieuwe mogelijkheden om klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Helaas 
levert de invoering van de Participatiewet nog enkele invoeringsproblemen op. Tegelijkertijd is Ferm Werk 
zelf nog volop in beweging. De Raad is in dat verband eerder geïnformeerd over het onderzoek naar de 
bedrijfsvoering en werkgeversbenadering. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn 
vertaald in een verbeterplan. Met het verbeterplan beoogt Ferm Werk op korte termijn de effectiviteit en 
efficiency van de organisatie verbeteren. Daarnaast wordt de informatiestroom naar de gemeenten verder 
op orde gebracht. Dit plan is onlangs met u besproken. 

Daarnaast kent Ferm Werk nog achterstanden ontstaan ten tijde van de oprichting van de fusieorganisatie. 
Al met al enkele uitdagingen voor de boeg en is het zaak om zo snel mogelijk weer grip te krijgen op 
genoemde problematiek. 

Kernboodschap: 

Met deze Raadsinformatiebrief brengen wij de raad op de hoogte van de door Ferm Werk aangeleverde 
rapportage over het eerste kwartaal 2015. 
De Q1 rapportage is opgesteld in het format van de begroting zoals die op 27 februari door het DB is 
opgesteld. Dit is de versie die in Woerden (en Oudewater) voor een zienswijze aan de raad is aangeboden. 
Komende rapportages (Q2 en verder) zullen worden vormgegeven overeenkomstig de onlangs aan de raad 
toegestuurde productbegroting. Ferm Werk heeft toegezegd bij de Q2 rapportage een toelichting te geven 
op de relatie met de begroting van 27 februari. 

De aanbiedingsbrief (bijlage 2; 15.011409) en de rapportage zelf (bijlage 1: 15R.00381) geven een helder 
beeld van de (financiële) resultaten in het eerste kwartaal 2015. Het 'Kwartaal in beeld' (bijlage 3; 
15.011993) over een eerste kwartaal geeft inzicht in de inhoudelijke resultaten. 



Specifieke opmerkingen 

Grote geldstroom 
Met betrekking tot het BUIG blijkt dat de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater een voordelig 
resultaat boeken ten opzichte van de begroting van respectievelijk C 76.000, 6 13.000 en 6 27.000. 

Realisatie kleine geldstromen (bedrijfsvoering) 
» De uitvoeringskosten, exclusief incidentele lasten, komen C 28.000 gunstiger uit dan de begroting; 
« Door extra inzet van personeel, vanwege achterstanden bij de uitvoering van de Wwb en 

verschillende eenmalige regelingen bijzondere bijstand in 2014 is er sprake van een overschrijding 
op de incidentele lasten van C 233.000. In de begroting is hier echter geen rekening mee 
gehouden. In het raadsvoorstel 10 maart 2015 (15R.00137), betreffende zienswijze DVOI 
begroting Ferm Werk 2015, is reeds aangegeven dat in 2015 nog sprake is van incidentele kosten 
bij de uitvoering van bijstandsverlening en armoedebeleid. Door maatregelen zoals; het schrappen 
van de functie van manager Participatie Sc Inkomensondersteuning en het vereenvoudigen en 
optimaliseren van de processen (zie ook het verbeterplan) is de verwachting om weer zo snel 
mogelijk grip te krijgen op de personele kosten. Ondanks genoemde maatregelen is er voor 2015 
een overschrijding geraamd van max C 460.000. Vanzelfsprekend geldt dat alles in het werk wordt 
gesteld om de overschrijding te minimaliseren. 

» In het principeakkoord cao gemeenten 2013 - 2015 wordt het individueel keuzebudget 
geïntroduceerd. Dit betekent dat werknemers zelf bepalen wanneer zij hun vakantiegeld of 
vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze aanpassing komt 
incidenteel eenmalig ad C 95.000 ten laste op de begroting; 

» Het resultaat van Kringloop Midden Holland B.V. (KMH) komt C 52.000 lager uit dan is geraamd. In 
de begroting (zie raadsvoorstel 15R.00137) is rekening gehouden meteen negatief resultaat, in 
afwachting van de verkoop. Binnen KMH zijn diverse stappen gezet tot verbetering van het 
resultaat, in de komende maanden worden de eerste signalen van herstel verwacht. 

» De gerealiseerde NTW (eigen inkomsten Ferm Werk uit productie en dienstverlening) blijft C 
57.000 achter op de begroting. Ferm Werk geeft aan dat er genoeg werk is, maar dat het lastig is 
hiervoor de juiste mensen te vinden (WSW-ers en WWB-ers). Daarnaast is mondeling aangegeven 
dat het achterblijven op de begroting geen zorgen baart aangezien de eerste twee maanden van 
het jaar altijd een wat lagere NTW laten zien. 

Vervolg: 
Zoals hierboven aangegeven streeft Ferm Werk er naar de incidentele kosten te beperken door het 
uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het verbeterplan. Ferm Werk heeft aangegeven waar 
mogelijk te bezuinigen op de incidentele tijdelijke formatie en de vaste formatie. Wij zullen die inspanningen 
nauwlettend volgen. In de procesagenda PWI (15R.00141) is aangegeven dat het plan is dat de raad in 
september kan spreken over "kwartaal in beeld" over het tweede kwartaal 2015, over Q2 2015 en over de 
concept meerjarenbegroting Ferm Werk 2016-2019. Dan wordt duidelijk in hoeverre Ferm Werk er in slaagt 
de incidentele kosten te beperken en wat een en ander betekent voor de gemeentelijke bijdrage kleine 
geldstroom. Dit laatste onder invloed van het resultaat van de kringloopwinkels en de gerealiseerde NTW. 
In het kader van de bestuursrapportage in oktober zal worden aangegeven hoe het college wil omgaan met 
de te verwachten extra gemeentelijke bijdrage ter compensatie van de incidentele kosten. 

Bijlagen: 
1 Rapportage Q1 Ferm Werk corsanummer: 15.011394 
2 Aanbiedingsbrief Ferm Werk Q1 corsanummer: 15.011409 
3 Kwartaal in beeld Q1 Ferm Werk corsanummer: 15.011993 
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Algemeen 
 
Ferm Werk heeft een turbulent eerste kwartaal 2015 achter de rug. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. 
Voor de organisatie betekent dit dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn om klanten aan een baan te helpen. 
Vanzelfsprekend zijn er ook de nodige kinderziektes bij het “inregelen” van nieuwe wetgeving. Er wordt hard gewerkt 
aan het inlopen van achterstanden die in 2014 – het eerste jaar van de nieuwe organisatie – zijn ontstaan. 
Tegelijkertijd vinden er allerlei processen van het synchroniseren van wet- en regelgeving plaats. Ferm Werk moet 
ook wennen aan het fenomeen dat er geen nieuwe medewerkers in het kader van de sociale werkvoorziening meer 
instromen.  
 
Op basis van een onderzoek naar de bedrijfsvoering is onlangs door het Dagelijks Bestuur een verbeterplan 
vastgesteld. Dit plan wordt de komende tijd besproken in de deelnemende gemeenten. Met het plan wil Ferm Werk de 
effectiviteit en efficiency van de organisatie verbeteren. Daarnaast wordt de informatiestroom naar de gemeenten 
verder op orde gebracht. 
 
Deze rapportage bevat de verantwoording van de resultaten van de kleine geldstroom (basisdienstverlening) van 
Ferm Werk over het 1

ste
 kwartaal 2015. 

 
Voor de resultaten op de grote geldstroom wordt verwezen naar de “kwartaal in beeld” rapportages over Q1. 
Daar – los van de uitkeringen levensonderhoud – de realisatie ruwweg conform de begroting is, worden deze niet in 
deze kwartaalrapportage toegelicht. 
Met betrekking tot de BUIG volgt onderstaand een samenvatting van de resultaten per gemeente: 
 

 
 
Uit bovenstaand blijkt dat de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater een voordelig resultaat boeken ten 
opzichte van de begroting van respectievelijk € 76.000, € 13.000 en € 27.000. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
loopt € 32.000 achter op de begroting. Dit afwijkende beeld (ten opzichte van de andere gemeenten) wordt met name 
verklaard door de stevige ambitie die voor Bodegraven-Reeuwijk in de begroting is opgenomen. 
 
Op 24 april 2015 zijn de nader voorlopige budgetten voor 2015 bekend gemaakt. Het voorlopige budget 2015 is als 
nader voorlopig budget 2015 met € 98.826 opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is in bovenstaande cijfers verwerkt. 
Er is bij de bepaling van het nader voorlopige macrobudget nog geen rekening gehouden met de loon- en 
prijsontwikkeling en de effecten van de Voorjaarsnota. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten voor 2015 
bekend gemaakt. 
  

bedragen in € x 1.000 totaal gemeente gemeente gemeente gemeente

Q1 2015 Woerden Bo-Re Montfoort Oudewater

BUIG

Realisatie

Uitkeringen 2.923-        1.629-        765-           285-           243-           

Rijksbijdrage 2.878        1.601        720           297           260           

Gemeentelijke bijdrage 45             28             45             11-             18-             

Begroting

Uitkeringen 2.983-        1.693-        727-           296-           267-           

Rijksbijdrage 2.855        1.588        714           294           258           

Gemeentelijke bijdrage 128           104           13             2              9              

Verschil tussen realisatie en begroting

Uitkeringen 60             63             38-             10             24             

Rijksbijdrage 23             13             6              2              2              

Gemeentelijke bijdrage

(- betekent nadelig tov begroting) 84             76             32-             13             27             
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Realisatie kleine geldstroom Q1 2015 
 
 

 
 
 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage in de kleine geldstroom (basisdienstverlening) in het 1

ste
 

kwartaal € 313.000 hoger uitkomt dan de begroting. Onderstaand een samenvatting van de oorzaken:  
 
bedragen in € x 1.000  

 
 
Op de volgende pagina’s volgt een nadere toelichting op deze afwijkingen. 
  

bedragen in € x 1.000 realisatie r - b begroting begroting realisatie

Q1 2015 Q1 2015 2015 2014

Netto toegevoegde waarde 746           57-             803           3.448        3.410        

Resultaat Kringloop MH 102-           52-             50-             100-           280-           

Dekking uitvoeringskosten 644           109-           753           3.348        3.130        

Personeelskosten 765-           6-              759-           3.172-        3.088-        

Huur- en servicekosten 154-           0              154-           617-           622-           

Kosten ICT hosting 67-             16-             50-             201-           253-           

Afschrijvingen 78-             5              83-             344-           309-           

Rentelasten 23-             2              26-             102-           94-             

Kosten garantiebanen -               -               -               107-           -               

Kosten beschut werken -               -               -               7-              -               

Overige bedrijfslasten 268-           0              268-           1.071-        1.065-        

1.355-        14-             1.340-        5.621-        5.432-        

Incidentele lasten 258-           233-           25-             100-           723-           

Uitvoeringskosten NV 1.612-        247-           1.365-        5.721-        6.155-        

Personeelskosten 663-           35             698-           2.793-        2.422-        

Rentebaten (saldo) 12             1              12             46             56             

Incidentele baten -               -               -               -               38             

Uitvoeringskosten BBZ 26-             5              30-             121-           -               

Overige lasten 46-             2              49-             195-           121-           

Uitvoeringskosten GR 723-           43             766-           3.063-        2.448-        

Uitvoeringskosten 2.336-        205-           2.131-        8.784-        8.603-        

Gemeentelijke bijdrage 1.691        313           1.378        5.435        5.473        

1. Lagere uitvoeringskosten 28             

2. Meer incidentele lasten 233-           

Per saldo meer uitvoeringskosten 205-           

3. Lagere NTW 57-             

4. Lager resultaat Kringloop MH 52-             

Minder dekking uitvoeringskosten 109-           

313-           
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Uitvoeringskosten 
 
De uitvoeringskosten, exclusief incidentele lasten, komen € 28.000 gunstiger uit dan de begroting. Gezien de geringe 
afwijking wordt in deze rapportage hierop niet nader ingegaan. 

 

Incidentele lasten 
 
De overschrijding op de incidentele lasten van € 233.000 is zeer fors. We zullen deze daarom toelichten en voorzien 
van een aanpak. 
In de begroting 2015 is in geringe mate rekening gehouden met incidentele kosten. Hoewel er vanwege de invoering 
van de Participatiewet aanleiding is geweest om incidentele kosten te ramen, is met andere ontwikkelingen minder 
rekening gehouden. 
In 2014 zijn forse achterstanden bij het uitvoeren van de bijstandswet opgelopen. Bovendien is de organisatie van dit 
deel van Ferm Werk nog lang niet op orde, zoals ook in het onderzoek naar de bedrijfsvoering binnen Ferm Werk 
werd geconcludeerd. Daarnaast bleek niet alleen de invoering van de Participatiewet, maar ook verschillende 
eenmalige regelingen van bijzondere bijstand, voor veel extra werk te zorgen. Al deze ontwikkelingen zorgden voor 
extra benodigde inzet bij de afdeling Participatie & Inkomen waardoor de incidentele kosten fors zijn opgelopen. Op 
deze verhoging is onder andere gereageerd door het contract met de interim-manager P&I vroegtijdig te beëindigen 
en de afdeling door het zittende management/directie te laten aansturen.  
Op dit moment wordt gewerkt aan het wegwerken van achterstanden in de behandeling van bijzondere bijstand en 
aanvragen levensonderhoud. Er is een planning waarbij deze achterstanden eind tweede kwartaal zijn ingelopen.  
De komende maanden wordt daarnaast gewerkt aan vereenvoudiging en optimalisering van de processen (zie ook 
het verbeterplan), waardoor de huidige werkvoorraad met een aanzienlijke afname van de inhuur kan worden 
afgehandeld.  
Naast de extra inhuur bij P&I is er ook vanwege verschillende oorzaken extra inzet op directie- en stafniveau 
gepleegd. 
 
Vanaf Q3 zal er enkel inhuur plaatsvinden binnen de begrote uitgaven. Daar we in Q2 geleidelijk met de 
implementatie van het verbeterplan starten hopen we eveneens reeds efficiencyvoordelen te kunnen inboeken. 
Hoewel we nog geen overall prognose voor 2015 kunnen bieden, zal de overschrijding op de personele kosten 
(inclusief inhuur) maximaal € 400K bedragen.  
 
Een inschatting van de overige incidentele lasten voor het hele jaar 2015 levert het volgende beeld op: 

 
 
 
Effect invoering IKB 
Op grond van het BBV mag voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks gelijk volume géén 
voorziening of verplichting opgenomen worden. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor vakantiegeldreserveringen.  
In het principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. De 
invoering van het IKB betekent dat gemeenten per 2016 overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen 
op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een 
kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden.  
Dus: in de huidige situatie loopt het vakantiejaar van juni t/m mei; in de nieuwe situatie verandert dit naar 
kalenderjaar. 
Door het IKB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de 
commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in 2015. 
Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2015 van € 95.000, waarmee in de begroting geen rekening 
is gehouden.   

bedragen in € x 1.000 raming

2015

Vrijval voorziening SFD (totaal € 149.500)

waardoor onderschrijding op de begroting 65             

Effect invoering IKB 95-             

Overige kosten 30-             

60-             

jhinnoe.j
Markering
begrijp ik niet, achterstanden, 5 maanden geleden en nu, in de begroting. 
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Netto toegevoegde waarde (NTW) 
 

 
 
De NTW loopt na het 1

ste
 kwartaal € 57.000 achter op de begroting. 

Zowel voor Intern als voor Extern geldt dat er voldoende werk is, maar onvoldoende mensen om het werk uit te 
voeren. 
 
Intern 
De inzet en doorstroom van mensen vanuit de P-wet in Hal 2 loopt steeds beter. Het aantal begrote uren wordt nog 
niet gehaald, maar daar wordt wel op gekoerst. 
Het is gelukt om 8 uitkeringsgerechtigden in te zetten voor Groen. Dit is een noodzakelijke aanvulling op het aantal 
medewerkers die vanuit de Wsw bij Groen werkzaam zijn. 
 
Extern 
De achterstand in de NTW bij Externe projecten is voor ongeveer de helft structureel. Dit heeft te maken met een 
project dat op 1 januari van start is gegaan en waarover nu twijfels bestaan over de levensvatbaarheid. 
 
Bij Individuele detacheringen is sprake van beëindigingen als gevolg van economische omstandigheden. Er zijn wel 
nieuwe plaatsingen, maar deze worden vaak vooraf gegaan door een stageperiode. 
 
 

  

realisatie r - b begroting begroting realisatie

bedragen in € x 1.000 Q1 2015 Q1 2015 2015 2014

Dienstverlening 97             26-             123           513           565           

Beschut werken -               -               -               2              -               

Groen 127           27             100           561           543           

Intern werken 224           1              223           1.076        1.107        

Externe projecten 306           34-             340           1.470        1.389        

Individuele detacheringen 216           24-             240           902           913           

Extern werken 522           58-             580           2.372        2.303        

746           57-             803           3.448        3.410        
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Resultaat Kringloop Midden Holland B.V. 
 

 
 
Het resultaat van KMH komt € 52.000 lager uit dan de begroting. In de begroting wordt uitgegaan van verkoop van de 
deelneming in het 1

ste
 half jaar; het negatieve resultaat (in het 1

ste
 half jaar begroot op € 100.000) wordt aangemerkt 

als incidenteel. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het resultaat per winkel van KMH vergeleken met Q1 2014. Uit dit 
overzicht blijkt dat de winkelomzet in alle vestigingen lager uitvalt dan in 2014. De winkelomzet heeft in februari een 
licht herstel vertoond, maar KMH heeft dit herstel in winkelomzet niet weten door te zetten of vast te houden.  
 
Binnen KMH zijn diverse stappen gezet tot verbetering van het resultaat. Daarnaast zijn ingrepen gedaan in de 
organisatie. Zo heeft er een directiewissel plaatsgevonden en is er een herstelplan in de maak voor de verhoging van 
winkelomzetten. Met gemeenten van vestigingsplaatsen van de KMH worden afspraken gemaakt over 
kledinginzameling en goedereninzameling. Deze afspraken waren er niet of onvoldoende en leiden tot herstel van het 
resultaat. Onderdeel van het herstelplan is een forse kostenreductie. Voor dit jaar worden kosten geschrapt van naar 
schatting € 60 K. Met deze kostenreductie, hernieuwde afspraken over inzameling en verbetering van het 
ondernemerschap en de performance van de winkels wordt in de komende maanden herstel van het resultaat 
verwacht.  
 
Eind 2014 hebben RvC en DB het besluit genomen om KMH te verkopen. Er hebben zich kort na dat besluit drie 
geïnteresseerde partijen gemeld waarmee oriënterende gesprekken zijn gevoerd. Het verkoopproces heeft door de 
directiewisseling bij zowel Ferm Werk als bij KMH vertraging op gelopen. Nu de interim-directeur met de directie van 
Ferm Werk een herstelplan heeft gemaakt, is de focus eerst op een verder licht herstel van de omzetten alvorens de 
gesprekken met de geïnteresseerde kandidaten worden heropend.  
 
 

realisatie r - b begroting begroting realisatie

bedragen in € x 1.000 Q1 2015 Q1 2015 2015 2014

Negatief resultaat 1ste kwartaal 120-           

Doorberekende managementverg. 18             

102-           52-             50-             100-           280-           
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Betreft Kwartaalrapportage Q1 Ferm Werk 

Ref. nr. I datum 4 juni 2015 

Geacht college, 

Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het eerste kwartaal van 2015 aan 
de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Woerden, Oudewater, 
Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort. De Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur 
van Ferm Werk hebben onlangs besluitvorming over deze rapportage afgerond. 

U leest in de rapportage dat de zogeheten grote geldstroom voor drie van de vier gemeenten 
een meevaller kent. Bovendien is het voorlopige BUIG budget, het bedrag aan Rijkssubsidie 
voor uitkeringen, is bijgesteld. Deze bijstelling is meegenomen in de rapportage. 

De kleine geldstroom kent een paar aandachtspunten die in de rapportage nader worden 
toegelicht. In de eerste plaats kent het resultaat van Kringloop Midden Holland B.V. een 
achterblijvend resultaat van 52.000 euro. Hierdoor valt de dekking van de uitvoeringskosten 
wat lager uit. De omzetten in april en mei zijn overigens boven begroting waardoor het totale 
resultaat tot op dit moment nagenoeg op begroting uitkomt voor wat betreft de 
winkelomzetten. In de kosten van KMH wordt fors bezuinigd, waardoor we verwachten dat 
de resultaten van KMH over Q2 'bijgetrokken' zullen zijn. Daarnaast loopt, zoals u bekend is, 
een oriëntatie op de toekomst van KMH waarbij gesprekken worden gevoerd met partijen 
over verkoop. 

Voorts valt op dat de NTW 57.000 lager is dan begroot. Dat heeft met name te maken met 
aanloop perikelen in het begin van het jaar. Dat beeld is ieder jaar gelijk. We verwachten, 
mede gelet op de omvang van het werkaanbod, dat de NTW in de loop van dit jaar op 
begroting uitkomt. 

De uitvoeringskosten laten een licht voordeel zien van 28.000 euro. De incidentele lasten 
zijn met een bedrag van 233.000 euro overschreden. Inmiddels zijn met zowel RvC als DB 
maatregelen besproken om de effecten van deze overschrijding in Q3 en Q4 te beheersen. 
Uitgangspunt is daarbij dat er slechts incidentele kosten worden gemaakt voor zover 
daarvoor begrotingsruimte is. De maatregelen en uitgangspunten zijn door RvC en DB 
goedgekeurd. 

IBAN NL15 RABO 0 158 3515 09 | BTW nr. NL 807 256 973 B01 | KvK nr. 301 333 89 
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Betreft 

Ref.nr. I datum 4 juni 2015 

Pagina 2 van 2 

Kwartaalrapportage Q1 

Kortheidshalve mag ik u voor het overige verwijzen naar de inhoud van de rapportage al 
bijlage is toegevoegd. 
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Verantwoording Woerden Q1 2015 
 
 
 

           Standcijfer BUIG        In- en uitstroom grafisch: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven BUIG per maand 
 

 

 
 
 
 

 

  
  

513 515 514 518 

01-01-2015 01-04-2015

2015

Begr. 2015

Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2015 489.981 548.389 586.871

Begr. 2015 564.206 564.206 564.206 568.206 924.577 568.206 573.498 573.498 573.498 580.737 580.737 580.737

2014 479.047 540.934 552.230 556.013 840.783 641.457 580.526 477.180 584.677 543.218 546.961 606.350
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Het lopend bestand is in het eerste kwartaal licht toegenomen van 513 naar 515, een toename van 2 
uitkeringsgerechtigden. In het begrote bestand is rekening gehouden met een iets sterkere stijging, 
namelijk van 4 uitkeringsgerechtigden 
De instroom telt 34 uitkeringsgerechtigden; hiervan is 24% toe te rekenen aan de instroom van 
statushouders. 
 

De uitkeringsbedragen zijn  in vergelijking met 2014 toegenomen als gevolg van de toename van het 
bestand. 
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In- en uitstroom Levensonderhoud in aantallen per regeling en soort uitkering: 
 

 

 Q1 

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand 

Participatiewet 
Inkomen 

Basis personen < 21 jaar 6 2 0 8 

BBZ Startend 
levensonderhoud 

10 2 1 11 

Basis personen 21-AOW 
leeftijd 

432 24 28 428 

Basis personen in inrichting 23 3 3 23 

Krediethypotheek 1 0 0 1 

Totaal 472 31 32 471 

Ioaw / Ioaz Ioaw 38 3 0 41 

Ioaz 3 0 0 3 

Totaal 41 3 0 44 

Totaal 513 34 32 515 
 

 
  

 
 

In- en uitstroom Levensonderhoud in percentage t.o.v. 1 januari 2015: 
 

 Stand 1 jan Q1 

Instroom % instroom Uitstroom % uitstroom 

Ioaw / Ioaz 41 3 7% 0 0% 

Participatiewet 
Inkomen 

472 31 7% 32 7% 

 
 
 

 

 
Opbouw uitkeringenbestand per geslacht en leeftijd: 
 
 

Stand per geslacht 
 

 Q1 

Beginstand Eindstand 

Vrouw 247 254 

Man 266 261 

 
 
 
 

Stand per leeftijdscategorie 
 

 Q1 

Beginstand Eindstand 

27-   33 36 

27-58 396 395 

58+   84 84 
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Meldingen aan de Poort: 
  

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
Aanvragen levensonderhoud vanuit de Melding: 
 

Totaal aanvr LO 
uit melding 

Totaal 
afgehandeld 

Waarvan 
toegekend 

% 

49 26 22 85% 
 

 
 

Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken: 
 

Totaal afgehandelde 
aanvr LO 

Waarvan beschikt 
< 8 wkn 

% 

59 30 51% 

   
 

 
 
 
 

Het poorteffect is duidelijk in de grafiek waar te nemen, in het eerste kwartaal zijn er 132 meldingen geweest die 
uiteindelijk tot 43 aanvragen hebben geleid. Dat wil zeggen dat 67% niet hebben geleid tot een aanvraag. In maart 
is er verder een toename te zien van het poorteffect in vergelijking met voorgaande maanden. 

De redenen dat de aanvragen niet binnen de wettelijke termijn van 8 weken zijn beschikt zijn de volgende:  in GWS is er (nog) niet de mogelijkheid om een tweede of meerdere hersteltermijn te registeren 
waardoor de termijn zoals die uit GWS blijkt hoger is en afwijkt van de werkelijke termijn van de 
beschikking;  door de invoering van de Participatiewet begin dit jaar is de complexiteit van de aanvragen (o.a. door 
bijv. de kostendelersnorm) toegenomen. 
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Uitstroom naar categorie: 
 
 

 Q1 

jan febr maart % tov 1-1-2015 total Q 

 
(Deeltijd)werk 

 
6 

 
6 

 
1 

 
3% 

 
13 

 
Geconstateerde 
onrechtmatigheid 

  
1 

 
2 

 
1% 

 
3 

 
Overig 

 
8 

 
2 

  
2% 

 
10 

 
Overleden 

 
1 

   
0% 

 
1 

 
Uitstroom naar 
onderwijs 

 
3 

   
1% 

 
3 

 
Verhuisd 

  
2 

  
0% 

 
2 

 
Total 

 
18 

 
11 

 
3 

 

 

 

32 

 
 

Partiële uitstroom in Euro’s:      
 

 
  

 89.441  

 102.470  

Q1 2015

Q1 2014
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Uitgaven inkomensondersteuning 
 

 Aantal klanten Totaalbedrag 

Individuele inkomenstoeslag 58 24.530 

Bijdrage ziektekostenverzekering 86 4.611 

Bijzondere bijstand 335 223.568 

Declaratieregeling 74 14.452 

Totaal 299 267.161 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

2015 267.161

Begr. 2015 259.900 259.900 259.900 350.300

2014 208.905 225.423 230.258 391.731
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Gemiddeld aantal SE WSW 
 

       gemeente  

 Aantal SE Wsw    Woerden 

  

   
 

 Begroting 2015  
 

        246,15  
 

   
 

 Realisatie Q1  
 

        252,06  
 

 Prognose realisatie na Q1  
 

        247,71  
 

   
 

 Over/onderrealisatie Q1  
 

            5,91  
 

 Prognose over/onderrealisatie              1,56  
 

 (- betekent:  
onderrealisatie)  

  
 

   
 

 Begroting 
over/onderrealisatie  

 
           3,86   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemiddeld aantal Fte WSW werkzaam bij Ferm Werk 
 
De aantallen die hieronder zijn genoemd hebben betrekking op alle deelnemende gemeenten. 
 

   realisatie     begroting  
   Q1 2015   2015 
 

      Intern werkzaam            143,6  41%           141,9  41% 

      Externe projecten            107,6  
 

          105,5  
  Individuele detacheringen              63,2  

 

            65,0  
  Begeleid werken              13,3  

 

            13,3  
  Extern werkzaam            184,1  53%           183,8  53% 

     Werkzaam in ondersteunende functies bij  
Ferm Werk              19,6  

 

            18,6  
 

      Totaal aantal Fte            347,3  100%           344,3  100% 

 
 

In de begroting werd uitgegaan van een overrealisatie van 3,86 bij Woerden of te wel een extra gemeentelijke 
bijdrage van € 100.000. 
De prognose na Q1 laat zien dat de verwachte overrealisatie bij Woerden is teruggebracht naar 1,56 SE of te wel 
+/- € 41.000. 

In 2014 bedroeg het aantal fte Wsw dat extern werkzaam is eveneens 53%. 
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