
Bruijn, Linda de 

Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Vliegenthart, Onno 
maandag 6 februari 2017 18:01 
'Raadsleden 
Koster, Yolan; Kraaijkamp, Gerard; Kraan, Corina 
cie Welzijn - update Ferm Werk: kosten bijzondere (leen)bijstand en planning 
begroting Ferm Werk 2018 
toezegging cie welzijn 18 januari kosten (leen)bijstand aan raad.pdf 

Aan de leden van de commissie Welzijn 

Als bijlage treft u aan een bericht van wethouder Koster met betrekking tot de kosten van de bijzondere 
(leen)bijstand als antwoord op een openstaande vraag uit de commissie Welzijn van 18 februari. 

Ten behoeve van de vergadering van aanstaande woensdag stuur ik u onderstaand bericht van wethouder Koster 
over de planning rond de begroting van Ferm Werk. 

Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn van woensdag a.s. spreekt u over de Kaderbrief Ferm Werk 2018. 
In de Rib daarover is een fout geslopen. 
Het lijkt mij goed u daarvan via deze mail op de hoogte te stellen. 

In de Rib staat vermeld dat de raad in maart een zienswijze kan vaststellen bij de begroting Ferm Werk 2018. Dit is 
onjuist. De planning is als volgt: 

- de raad spreekt in februari over de Kaderbrief Ferm Werk: de inhoud van de discussie wordt door Ferm 
Werk meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018 

- het dagelijks bestuur Ferm Werk stelt op 30 maart de begroting Ferm Werk 2018 op, mede na een advies 
van de Raad van Commissarissen 

- vanwege de aanlevertermijnen voor college en raad kan de raad eerst in mei een zienswijze bij de begroting 
vaststellen 

- in juni stelt het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting vast waarna deze op ti jd naar de provincie kan 
worden gestuurd. 

De Kaderbrief is belangrijk omdat de raad daardoor in een vroegtijdig stadium kan aangeven welke aspecten hij van 
belang vindt voor de begroting Ferm Werk. Daarbij gaat het om inhoudelijke zaken en om financiële. Op basis van de 
in de Kaderbrief geschetste vooruitzichten kan ik mij voorstellen dat in de discussie daarover onder meer de 
volgende zaken aan bod komen: 

- welke activiteiten ten behoeve van welke groepen inwoners zouden prioriteit moeten hebben gezien de 
beperkte middelen die beschikbaar zijn? 

- In hoeverre dient Ferm Werk ook dienstverlening te bieden aan zogenaamde Nuggers (Niet 
uitkeringsgerechtigden) 

- in hoeverre dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar een vorm van betaald werk boven een vorm van 
dagbesteding met behoud van uitkering? 

- in hoeverre moeten van Ferm Werk meer inspanningen worden gevraagd om het aantal garantiebanen en 
beschut werk plekken uit te breiden tot de aantallen waarvan de rijksoverheid uitgaat 

Met excuses voor de mogelijk ontstane onduidelijkheid, 

Yolan Koster-Dreese 
Wethouder sociaal domein S cultuur 
Gemeente Woerden 

Geachte raad, 
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Met vriendelijke groet, 

Onno Vliegenthart | adjunct-griffier f raadsadviseur | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden 
T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 
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Onderwerp: 
Betreft: 

Kosten bijzondere (leen)bijstand 2016 
Toezegging gedaan door Wethouder Y. Koster-Dreese tijdens de commissie Welzijn 
van 18 januari 2017 n.a.v. vraag van de heer Florian Bos van de VVD, agendapunt 7 
1 februari 2017 
C. Kraan, beleidsadviseur sociaal domein 

Datum: 
Auteur: 

Tijdens de Rondvraag van de commissie Welzijn van 18 januari is gevraagd hoeveel inwoners van 
Woerden gebruik maken van de bijzondere bijstand (om niet) en bijzondere leenbijstand en om welke 
bedragen het gaat. Wethouder Koster heeft toegezegd deze cijfers aan de commissie Welzijn toe te 
zenden. 

Voor de beantwoording is gebruik gemaakt van de jaarcijfers van Ferm Werk. De beantwoording is 
tevens in samenwerking met Ferm Werk tot stand gekomen. 

In 2016 heeft Ferm Werk 607 aanvragen voor bijzondere bijstand afgehandeld. In totaal is er in 2016 
voor C 673.696 aan bijzondere bijstand verleend. 

In totaal 437 aanvragen is er bijzondere bijstand (om niet) verleend voor een bedrag van C 234.110. 
In totaal 170 aanvragen is er leenbijstand verleend voor een bedrag van C 439.586. 

Voor het overgrote deel is deze leenbijstand verstrekt voor inrichtingskosten aan statushouders. Deze 
betalen gedurende drie jaar af, het restant wordt dan kwijtgescholden. 

Leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtingskosten e.d. wordt alleen in bijzondere 
gevallen verstrekt aan niet-statushouders. Deze kosten behoren namelijk tot de periodiek dan wel 
incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en moeten worden voldaan 
uit de bijstandsnorm (lees: sparen van je bijstandsuitkering) door vooraf of indien mogelijk achteraf te 
reserveren. 

Het betreft immers een doelgroep met maar een zeer beperkte aflossingscapaciteit. In het kader van 
preventie voorkomen schuldenproblematiek wordt bij het toekennen hiervan dus een heel zorgvuldige 
afweging in gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

Antwoord: 

Y. Koster-Dreese 
Wethouder gemeente Woerden 


