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Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 14 mei 2020 

Aan- en afwezigen 
Naam Functie Deelnemer Aan- of 

afwezig 

Namens het algemeen bestuur GR Ferm Werk 

George Becht voorzitter  Woerden Aanwezig 

Marieke van Noort lid  Woerden Aanwezig 

Inge Nieuwenhuizen lid/vice voorzitter Bodegraven-Reeuwijk Aanwezig 

Els Oliwkiewicz lid Bodegraven-Reeuwijk Aanwezig 

Yolan Koster-Dreese lid Montfoort Aanwezig 

Mathieu Andriessen lid   Montfoort  Aanwezig 

Bob Duindam lid Oudewater Aanwezig 

Kees de Bruijn lid Oudewater Aanwezig 

Namens de directie Ferm Werk 

Bernhard Drost algemeen directeur/ secretaris AB  n.v.t Aanwezig 

Sijko Wierenga ondersteuning directie n.v.t. Aanwezig 

Angelique Pruijssers controller n.v.t. Aanwezig 

Bram Terwijn manager afd. werk en participatie  n.v.t Aanwezig 

Naomi Hanemaaijer manager afdeling Inkomen n.v.t. Aanwezig 

Elly Vos beleidsadviseur /bestuursondersteuner n.v.t Aanwezig 

Namens de raad van commissarissen Ferm Werk NV / raad van advies GR Ferm Werk 

Rinus Tersteeg adviseur n.v.t  Aanwezig 

Ad Schiebroek adviseur n.v.t  Aanwezig 

Onafhankelijke voorzitter 

John Bijl  technisch voorzitter vergadering n.v.t Aanwezig 

 
 

1.   Opening en agenda 
John Bijl opent de vergadering waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld. Deze luidt: 
1 Agenda 
2 Ingekomen en uitgegane stukken 
3 Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
4 Verordening individuele studietoeslag 2020 
5 Jaarrekening 2019 GR Ferm Werk  
6 Proces begroting 2021 - 2024 
7 Rondvraag 
 

2.   Ingekomen en uitgegane stukken 
Er waren geen opmerkingen ten aanzien van  de ingekomen brief. 
 
Het algemeen bestuur besluit de bevestigingsbrief inzake aansluiting van de Gemeenschappelijke 
Regeling Ferm Werk bij de WSGO voor kennisgeving aan te nemen.  
 

3.   Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
 
Verslag AB-vergadering van 19 december 2019 
De leden van het algemeen bestuur hadden over dit verslag geen opmerkingen.  
 
Actiepuntenlijst 
Er stonden geen open actiepunten op de lijst. 
 
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 19 december 2019 ongewijzigd vast. 
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4.   Verordening individuele studietoeslag 2020  
Mathieu Andriessen zegt dat het hem duidelijk is dat de aanleiding voor het voorstel is gelegen in een 

verzoek van de staatssecretaris. Wel vraagt hij naar de reden voor de terugwerkende kracht tot 1 maart. Elly 
Vos legt uit dat hiervoor is gekozen om een goede aansluiting te realiseren met het bestaande beleid waarin 
één bedrag werd toegekend voor een periode van 6 maanden vanaf 1 september of 1 maart. 

Er zijn verder geen opmerkingen gemaakt over het voorstel. 
 

Het algemeen bestuur besluit de Verordening individuele studietoeslag 2020 vast te stellen conform 
het voorstel.  
 

5.  Jaarrekening 2019 GR Ferm Werk  
Bernhard Drost legt uit dat het proces rond de jaarrekening is vertraagd doordat de accountant zijn 

werkzaamheden niet volgens planning kon voortzetten nadat de Coronamaatregelen waren ingevoerd. 
Daarom is er nu nog geen goedkeurende verklaring afgegeven. Verwacht wordt dat dat eind juni wel het 
geval zal zijn. 

De jaarrekening kan dus nu nog niet worden vastgesteld, maar wordt nu gedeeld ter informatie en om 
gelegenheid te geven om vragen te stellen. Overall is er een positief financieel resultaat hetgeen met name 
komt door bijstelling van het BUIG-budget. Omdat dit zeker geen garantie is voor de toekomst, gaan we daar 
voor de begroting dan ook niet van uit. Door het dagelijks bestuur is gevraagd om meer duiding t.a.v. de 
doelmatigheid. Hoewel we dat normaal gesproken niet doen in een jaarrekening, maar in de rapportages, 
zullen we dat nu wel doen.  

Marieke van Noort vraagt uitleg over de afwijking bij de Declaratieregeling. Verder vindt ze de tekst over 
de doelstelling begeleide participatie onder punt c. niet duidelijk. Tenslotte wordt Ferm Wijzer genoemd als 
onderdeel van het maatschappelijk middenveld, wat het volgens haar niet is. Angelique Pruijssers legt uit dat 
de Declaratieregeling eerst was opgenomen in de basisdienstverlening, maar nu is verplaatst naar de 
aanvullende dienstverlening. Financieel maakt dit per saldo geen verschil. Toegezegd wordt dat Elly Vos de 
redactie van de tekst nog eens zal bekijken.  

Els Oliwkiewicz vindt het opvallend dat Woerden het zo goed doet qua uitstroom naar werk en vraagt of 
Bodegraven-Reeuwijk daar nog wat van kan leren. Zijn er bijvoorbeeld specifieke projecten? Bernhard Drost 
zegt dat het lastig hier zo 1,2,3 iets van te zeggen. Natuurlijk kijkt Ferm Werk wel of succesvolle initiatieven 
in een bepaalde gemeente ook elders kunnen worden ingezet. 
 

6.  Proces begroting 2021 - 2024  
John Bijl legt uit dat dit onderwerp uitgebreid is besproken in het dagelijks bestuur. Het resultaat daarvan 

was dat de voorgelegde ontwerpbegroting -die is gebaseerd op de kaderbrief van januari- nu is opgesteld. 
Door de eerder geplande processtappen te volgen, wordt voldaan aan een wettelijke verplichting. Wel is 
gevraagd aan de directie om een nieuwe kaderbrief te maken waarna vervolgens een gewijzigde begroting 
kan worden voorgelegd en vastgesteld tegen het einde van het jaar. Daarbij kan dan rekening worden 
gehouden met de nieuwe situatie (Corona) maar ook met de verzoeken om bezuinigingsopties zoals 
gevraagd door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. 

Inge Nieuwenhuizen zou deze ontwerpbegroting willen beschouwen als een pro forma begroting. 
Bodegraven-Reeuwijk kan met de voorgelegde begroting namelijk niet instemmen.  

Kees de Bruijn vraagt of we dan nu wel een vastgestelde begroting hebben. Bernhard Drost antwoordt 
dat dat nu nog niet aan de orde is. De ontwerpbegroting gaat nu eerst naar de raden voor het geven van een 
zienswijze. Begin juli kan hij dan worden vastgesteld. Vervolgens moeten de gemeenten hem opnemen in 
hun begroting. Maar we weten nu al dat deze begroting niet past bij de huidige realiteit. Echter, gezien de 
termijn waarbinnen de vastgestelde begroting  bij de provincie moet liggen, was er geen tijd om alsnog een 
realistische begroting in route te brengen. Bovendien is het te vroeg om zo’n begroting nu al op te stellen. Bij 
voorkeur wijzigen we een begroting ook niet vaker dan één keer, dus doen we dat zo laat mogelijk. 
Waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar.  

Marieke van Noort zou graag wat meer horen over de overwegingen bij deze gang van zaken. Ze begrijpt 
dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet akkoord kon gaan en is benieuwd hoe we de lijnen daarin bij 
elkaar gaan krijgen. 

Inge Nieuwenhuizen bevestigt dat zij heeft tegengestemd. Dat had niet te maken met een gebrek aan 
realiteitsgehalte maar met het feit dat de uitgaven voor haar gemeente met 6,5 ton zouden stijgen terwijl was 
gevraagd om de uitgaven minimaal op niveau te houden en opties aan te geven voor bezuinigingen. Ze legt 
uit dat nu ook met de gemeente Woerden samen wordt opgetrokken bij het maken van beleidskeuzes. 
Bodegraven-Reeuwijk wil meer de gezamenlijkheid zoeken en beseft dat er nog een hele klus te gaan is. 
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Marieke van Noort vraagt of het dan zo is dat de kaderbrief onvoldoende is vertaald in de 
ontwerpbegroting. Zij gaat ervan uit dat we in deze GR zitten om het samen beter te kunnen doen. Kees de 
Bruijn sluit zich aan bij de zorgen die door Marieke van Noort zijn geuit. Hij is het ermee eens dat we samen 
op moeten blijven trekken, maar de bal wordt nu wel erg bij Ferm Werk gelegd.  

George Becht merkt op dat er pas op een laat moment een signaal is afgegeven dat Bodegraven-
Reeuwijk echt niet kon instemmen. Hierdoor was het niet meer mogelijk om dit glad te strijken. Yolan Koster 
vat het zo samen: We zijn ‘ingehaald’ door enerzijds het Coronavirus en anderzijds door andere financiële 
omstandigheden. Daarom is afgesproken om een nieuwe kaderbrief op te stellen waarin met die gewijzigde 
omstandigheden rekening kan worden gehouden.  

Bernhard Drost wijst erop dat men goed moet beseffen dat een nieuwe begroting zeker geen lagere 
kosten voor de gemeenten met zich mee zal brengen. Dit komt onder andere doordat het uitkeringenbestand 
zal toenemen. Die toename zien we nu al en zal nog sterker worden als de nieuwe werklozen met een korte 
WW-duur aan het eind van hun WW-termijn zitten.  

Marieke van Noort vraagt of de begrotingswijziging ook over 2020 gaat. Zij wijst op het belang om de 
gemeenteraden goed mee te nemen in dit proces. Bijvoorbeeld ten aanzien van de toenemende aanvragen 
om bijstand, maar ook de landelijke maatregelen zoals de Tozo-regeling. Zij vraagt om de gemeenten te 
informeren zodra er informatie is.  

Mathieu Andriessen concludeert dat het wel duidelijk is dat we inhoudelijk niet zoveel hebben aan deze 
begroting. We moeten dus eigenlijk opnieuw beginnen. Hij onderstreept het belang om de raden goed mee 
te nemen.  

Bernhard Drost bevestigt dat ook de begroting voor 2020 aangepast zal moeten worden. Dat gaat dan 
wel meer om de cijfers en minder om wijziging van beleid. Hij vindt het wel het beste om de 
begrotingswijzigingen gecombineerd aan te bieden. Natuurlijk wil Ferm Werk de raden graag op de hoogte 
houden. Volgens afspraak informeren wij niet rechtstreeks naar de raden, dat gaat via de ambtenaren van 
de gemeenten. Het voornemen is om in overleg te werken aan een raadsinformatiebrief.  

Mathieu Andriessen zegt dat het hem beter lijkt om de begroting pas aan te bieden als die 
raadsinformatie er is. Anders is het lastig uit te leggen. Bernhard Drost wijst er in dit verband op dat er in de 
aanbiedingsbrief bij de begroting ook al een uitgebreide toelichting is opgenomen. De raadsinformatie kan 
daar mogelijk aan worden toegevoegd. 

Kees de Bruijn merkt op dat het woord koerswijziging beter vermeden kan worden. Het lijkt hem beter om 
te spreken van het leggen van andere prioriteiten. De ingezette koers wil hij namelijk graag aanhouden. 
Verder vraagt hij zich af hoe de provincie eigenlijk aankijkt tegen een niet-realistische begroting.  
Tot slot vraagt hij waar voor Montfoort het grote verschil tussen realisatie 2019 en begroting 2021 vandaan 
komt op pagina 21. Angelique Pruijssers antwoordt dat dit komt doordat in de ontwerpbegroting actuelere 
cijfers zijn verwerkt. 

Els Oliwkiewicz refereert aan de doelstelling om een grotere klanttevredenheid te bereiken en vraagt wat 
er dan aan mankeerde. Ook vraagt zij wat wordt bedoeld met ‘social firms’. Bernhard Drost antwoordt ten 
aanzien van de laatste vraag dat Ferm Werk (ook) andere partners zoekt dan alleen de gemeenten. Als 
voorbeeld noemt hij het project Fermina. Dat begon klein en beschermd. Nu zoeken we mogelijkheden om 
het uit te bouwen, maar dat kunnen we niet alleen.  M.b.t. de klanttevredenheid legt hij uit dat er eens per 
twee jaar een onderzoek wordt uitgevoerd samen met de cliëntenraad.  Er worden scores verzameld op 
verschillende deelgebieden, maar er is ook een overall score, een gemiddelde over alle onderwerpen. We 
streven ernaar om het telkens wat beter te doen.  
 

7.  Rondvraag  
Bernhard Drost wijst erop dat Ferm Werk sinds de start van Corona het één en ander aan informatie 

heeft verstrekt en vraagt of dit nog vragen heeft opgeroepen. Marieke van Noort antwoordt dat zij positieve 
geluiden heeft gehoord vanuit de gemeenteraad over deze informatievoorziening. Ook Els Oliwkiewicz zegt 
dat de informatievoorziening, ondanks dat de boodschap niet prettig was, als prettig werd ervaren. Zij denkt 
dat het wel goed zou zijn om eens aan te schuiven bij een raadsvergadering. Zij kan dit aangeven bij de 
griffie zodat die contact kan opnemen met de directie van Ferm Werk.  

Ook Kees de Bruijn uit zijn waardering voor de informatievoorziening en de getroffen maatregelen.  
Mathieu Andriessen zegt dat het er goed uitzag. Het is goed duidelijk gemaakt hoe Ferm Werk in actie is 

gekomen. 
Bernhard Drost merkt op dat communicatie heel belangrijk is, maar ook lastig. Nu we weer opstarten, 

willen we uitzoeken hoe we initiatieven zoals ‘Thuis met Fem’ kunnen voortzetten. 
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Ondertekening 
 
 
 
 
 
E. Vos       J. Bijl  
verslaglegging      voorzitter vergadering 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 
2 juli 2020. 
 
 
 
 
G. Becht      B.F. Drost  
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk   secretaris algemeen bestuur Ferm Werk 


