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Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 2 juli 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 

Reinoud Doeschot plaatsvervangend 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 

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 stukken 
3 Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
4 Begroting 2021 inclusief raming 2022 - 2024 
5 Jaarrekening 2019 
6 Kwartaalrapportage Q1 2020 
7 Rondvraag 
 

2.   Ingekomen stukken 
Bernhard Drost meldt dat er kort voor de vergadering een brief is ontvangen van een SW-medewerker die 
bezwaar heeft tegen de waardering van zijn functie. Dat heeft hij eerder ook gedaan tegen zijn vorige functie 
waarbij hij in het ongelijk is gesteld. De nieuwe procedure loopt nu. Die is wat vertraagd door de Coronacrisis 
en ook doordat we moesten wachten op informatie van zijn kant. Voorgesteld wordt om de reactie op de 
ingekomen brief via de mail af te handelen. Vanuit Ferm Werk zal een conceptreactie worden gedeeld 
waarvan de kernboodschap zal zijn dat hij bij het bestuur niet aan het juiste loket is. Die reactie wordt 
verstuurd namens het dagelijks bestuur. Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met 
deze procedure.  
 
Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde procedure voor afhandeling van de ingekomen 
brief.  
 

3.   Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
 
Verslag AB-vergadering van 14 mei 2020 
De leden van het algemeen bestuur hadden over dit verslag geen opmerkingen.  
 
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 14 mei 2020 ongewijzigd vast. 
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Actiepuntenlijst 
Er stonden geen open actiepunten op de lijst. 
 

4.    Begroting 2021 inclusief raming 2022 – 2024  
John Bijl memoreert dat de voorliggende begroting niet realistisch is. Daarom is in het DB afgesproken 

dat er een nieuwe kaderbrief wordt opgesteld samen met een begrotingswijziging. Daarbij kan dan tevens 
(zoveel als mogelijk) rekening worden gehouden met de bezuinigingsopgaven vanuit de deelnemende 
gemeenten. De voorliggende begroting is door het dagelijks bestuur aangenomen met een tegenstem van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  

Kees de Bruijn merkt op dat het concept besluit bij dit agendapunt niet juist is. Elly Vos geeft toe dat er 
een verkeerd document in Ibabs is gezet. Dit wordt staande de vergadering gecorrigeerd. Gezien de huidige 
omstandigheden m.b.t. Corona gaat hij akkoord met deze niet realistische begroting zodat deze procedureel 
op tijd kan worden vastgesteld. De gemeente Oudewater ziet uit naar de kaderbrief in aanloop naar een 
herziene begroting 2021.  

Reinoud Doeschot meldt dat voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook het lokaal werken en de 
nadruk op participatie een belangrijk aandachtspunt is bij die begrotingswijziging. Hij heeft de indruk dat het 
werkgeversservicepunt meer gericht is op de Utrechtse regio en roept op meer aandacht te besteden aan de 
situatie in zijn gemeente. 

Mathieu Andriessen zegt dat hij geen inhoudelijke reactie heeft op de voorliggende begroting. Ook hij kijkt 
uit naar de nieuwe kaderbrief en aangepaste begroting. 

Bernhard Drost merkt op dat dit gezien hetgeen er op ons afkomt een tour de force zal worden De 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk vraagt bijvoorbeeld om een verlaging van de begroting met € 650k. En dat 
terwijl het aantal uitkeringen stijgt. Dat zal naar zijn idee onmogelijk binnen de begroting kunnen. 

Reinoud Doeschot zegt dat hij wel begrijpt dat zijn gemeente er niet op kan rekenen dat de kosten met € 
650k worden verlaagd. Hij verwacht dat er ook compensatie zal komen van het Rijk. Dit neemt echter niet 
weg dat er ook gekeken zal moeten worden naar hoe het goedkoper kan. 

John Bijl concludeert dat hiermee de begroting kan worden vastgesteld. 
 

Het algemeen bestuur besluit de voorgelegde begroting 2021 vast te stellen met een tegenstem van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  
 

5.  Jaarrekening 2019 GR Ferm Werk  
Rinus Tersteeg zegt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de accountant. Daarbij zijn punten 

aangestipt waar we in de toekomst mee aan de slag kunnen. De RvC vindt dat dat de gepresenteerde 
jaarstukken er verder goed uitzien. 

Kees de Bruijn merkt op dat er in de aanbiedingsbrief van de accountant wordt gesproken over adviezen. 
Deze heeft hij niet teruggezien. Rinus Tersteeg zegt dat dit klopt. Er zal nog een stuk worden opgesteld 
waarin de adviezen op een rij worden gezet en waarin wordt aangegeven hoe we hiermee omgaan. 

Reinoud Doeschot vraagt wat de betekenis is van de opmerking dat er geen financiële fouten zijn 
geconstateerd. Naar zijn idee is er altijd wel ergens een foutje gemaakt. Bernhard Drost antwoordt dat dit 
betekent dat de afwijking zo gering is dat het niet vermeldenswaard is. De exacte controletolerantie kent hij 
echter niet. Kees de Bruin merkt op die te vinden is op pagina 39: de marge is 3%. 

 
Het algemeen bestuur besluit de voorgelegde jaarstukken 2019 van de GR Ferm Werk vast te stellen. 
 

6.  Kwartaalrapportage Q1 2020  
Reinoud Doeschot vraagt of er al bekend is of de lage uitstroom te maken heeft met Corona. Bernhard 

Drost antwoordt dat de trend zich doorzet. In het eerste kwartaal was er nog weinig invloed van Corona. Bij 
Ferm Werk vinden we de uitstroom in Q1 dan ook tegenvallen. En dat zal dus niet beter worden.  

Reinoud Doeschot vindt het fijn om te lezen dat het zo goed gaat bij de realisatie van garantiebanen. Hij 
vraagt zich af of de werkwijze bij garantiebanen misschien ook gebruikt kan worden voor de reguliere 
bijstand. Bernhard Drost antwoordt dat de methodiek voor gesprekken met werkgevers wel vergelijkbaar is. 
Ook werken voor beide groepen dezelfde accountmanagers. Verschil is dat er bij garantiebanen 
loonkostensubsidies worden verstrekt. Het mooie is dat bij Ferm Werk het instrument loonkostensubsidie wel 
veel wordt ingezet, maar dat het bedrag per werknemer relatief laag is.  
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Marieke van Noort zegt dat de rapportage voor haar wel veel duidelijk maakt, ook al zijn de cijfers 
natuurlijk niet zo fraai. Zij zou wel graag uitleg krijgen over het genoemde lichtpuntje. Ook zou zij graag wat 
meer vergelijking zien; dat zit er nu wat minder in. 

Bernhard Drost zegt dat het nu nog niet mogelijk is om een prognose te geven voor de rest van het jaar. 
Dat doen we pas als we meer inzicht hebben in de aantallen en bedragen. Daar zitten we bovenop. We 
gebruiken bijvoorbeeld info van het UWV over instroom in de WW. Daar zijn recent veel jongeren 
ingestroomd. Op regionaal niveau worden programma’s opgezet om de doorstroom naar de bijstand te 
beperken.  
Op 11 mei zijn we weer opgestart. Maar onze werknemers konden nog niet meteen overal weer aan het 
werk. Gelukkig neemt dat wel weer toe nu. Macro-economisch en ook in de regio zien we wel herstel. We 
moeten voorkomen dat nieuwe instroom lang afhankelijk blijft van bijstand. 

Reinoud Doeschot vraagt of er speciale aandacht is voor jongeren om ze naar een geschikte werkplek 
toe te leiden. Bernhard Drost zegt dat dat zo is. Jongeren staan nog dicht bij de arbeidsmarkt. Bovendien 
ontstaat werk als eerste in flexibele banen. Die zijn vaak geschikt voor jongeren.  

Mathieu Andriessen vraagt of de toename van de garantiebanen nog kan worden toegelicht. Bernhard 
Drost antwoordt dat hij daar zo geen nader informatie over heeft. 

Volgens Reinoud Doeschot is er een inzichtelijke rapportage opgeleverd waarmee het gesprek met de 
raden goed gevoerd kan worden. 

 
 

7.  Rondvraag  
Inge Nieuwenhuizen meldt dat bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota in de raad van 

Bodegraven-Reeuwijk de suggestie is geuit dat bij de evaluatie van de samenwerking met/in Ferm Werk ook 
onderzocht kan worden of uittreding uit de gemeenschappelijke regeling een optie is. Deze suggestie kwam 
van twee fracties. Nu waren dit nog alleen de algemene beschouwingen. Volgende week is een volgende 
vergadering waarin eventueel moties kunnen worden ingediend. Daarover zal dan weer een week later 
worden gestemd.  
 
 

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      S. Wierenga  
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk   plv. secretaris algemeen bestuur Ferm Werk 


